
KLASTERIZACIJA– 
PAGRINDAS TARPTAUTINIAM
KONKURENCINGUMUI

Tarptaut inė inovaci jų konferenci ja

K V I E T I M A S
Ūkio ministerija, skatindama inovacijų diegimą Lietuvoje, mokslinių tyrimų 
plėtrą ir pritaikymą versle, mokslo ir verslo partnerystę, kviečia Jus į 
tarptautinę konferenciją „Klasterizacija – pagrindas tarptautiniam 
konkurencingumui“. Konferencija skirta skatinti inovatyvius klasterius, t.y. 
svarbias inovacijų ekosistemas, sukuriančias palankias verslo sąlygas, 
skatinančias konkurencingumą, inovacijų plėtrą ir ūkio augimą.

Konferencija vyks 2011 m. lapkričio 10 d.,
Vilniaus Rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius).



KLASTERIZACIJA – 
PAGRINDAS TARPTAUTINIAM
KONKURENCINGUMUI

Programa

Tarptaut inė inovaci jų konferenci ja

2011 m. lapkričio 10 d.
Vilniaus Rotušė
(Didžioji g. 31, Vilnius)

9.00 – 9.30

9.30 – 9:40

9.50 – 10.10

9.40 – 9.50

10.10 – 10.40

10.40 – 11.10

11.10 – 11.25

11.25 – 11.55

11.55 – 12.25

12.25 – 13.40

13.40 – 14.10

14.10 – 14.35

14.35 – 15.00

15.00 – 15.10

15.10 – 15.35

15.35 – 16.00

16.00 – 16.30

Registracija į konferenciją vyks iki 2011 m. lapkričio 7 d. 17 val. el. paštu inovacijos@ukmin.lt
arba tel.: 8 706 64 814, 8 706 64 751. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Registracija

Įžanginis žodis
Rimantas Žylius – ūkio ministras 

Apdovanojimų ceremonija: „Verslo ir mokslo partnerystė 2011”

Klasterizacija Lietuvos inovacijų politikoje
Dr. Mindaugas Petrauskas – ūkio viceministras

Klasteriai kaip politikos priemonė – ateities tendencijos ir mintys 
Emily Wise – Europos klasterių politikos grupės ekspertė, Švedijos inovacijų agentūra "VINNOVA"

Danijos klasterių politika – klasterizacijos tobulinimo keliu
Morten Solgaard Thomsen – Danijos mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros Inovacijų skyriaus vyresnysis patarėjas 

Kavos pertauka

Didelių ir mažų įmonių klasterių skatinimas Jungtinėje Karalystėje (atvejo analizė)
David N E Rowe – Jungtinės Karalystės įmonės „Warwick Enterprise“ generalinis direktorius

Regioniniai verslo klasteriai ir kompetencijų centrai Norvegijoje 
Tiina Link – Novergijos inovacijų agentūros „Innovation Norway“ direktorė Baltijos šalims

Pietūs

Klasteriai – įrankis inovatyvios ekonomikos augimui 
Dr. Igor J. Mitroczuk – Lenkijos Respublikos ekonomikos ministerijos patarėjas 

Fotoelektros technologijų klasteris: konkurencingumas, eksportas ir darbo vietos (atvejo analizė) 
Prof. Algirdas Galdikas – Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto direktorius (PROTECH) 

 „Up Tex“ klasteris – nuo tradicinio gamybos sektoriaus iki europinio aukštųjų technologijų  
klasterio (atvejo analizė)
Stéphan Verin – „Up Tex“ klasterio vykdantysis direktorius (Prancūzija)

Kavos pertauka

Kūrybinis ir skaitmeninis klasteris: Liverpulio patirtis (atvejo analizė)
Kevin McManus – ACME kūrybinio ir skaitmeninio klasterio vadovas (Jungtinė Karalystė)

Vilniaus kino klasteris – nuo apačios į viršų (atvejo analizė)
Kęstutis Drazdauskas – Vilniaus kino klasterio koordinatorius

Baigiamasis žodis


