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Kviečiame  dalyvauti  diskusijoje  apie  inovacijų  įtaką  darniai  regionų  plėtrai,

susipažinti su Klaipėdos universiteto inicijuotos inovacijų ekosistemos koncepcija, aptarti jos

raidos prioritetus Europos Sąjungos bei nacionalinės politikos kontekste bei įvairių dalyvių –

valstybės, savivaldybių, verslo, švietimo ir mokslo institucijų lūkesčius.

Inovacijų  ekosistemą  sudaro  tarpusavyje  sąveikaujančios  aukštosios  mokyklos,

verslo įmonės valstybės institucijos ir savivaldybės, telkdamos pajėgas ekonominės ir socialinės

raidos tikslams pasiekti bei užtikrinti gamtinių ekosistemų tvarumą regione. Europoje turime

nemaža inovacijų  ekosistemų veiklos pavyzdžių,  analizuojamas jų indėlis  į  regionų plėtrą  ir

konkurencingumo  didinimą.  Klaipėdos  regiono  inovacijų  ekosistemos  suformavimas  žymi

naujo etapo pradžią Lietuvos aukštojo mokslo plėtotėje, technologinių ir socialinių inovacijų

pagrindu integruojant regioninės politikos kryptis ir siekiant efektyvumo. Naujiems iššūkiams

įgyvendinti  prireiks  nacionalinių,  vietos  savivaldos  ir  verslo  bei  Europos  Sąjungos  lėšų

konsolidavimo,  jų  tikslingas  planavimas  ir  valdymas  yra  ypatingai  svarbus  atsižvelgus  į

mažėjantį paramos biudžetą. 

Inovacijų  ekosistemos  plėtotė  neįmanoma be aukštą pridėtinę  vertę  kuriančioms

darbo  vietoms  reikalingų  specialistų  rengimo,  be  racionalios  aukštojo  mokslo,  profesinio

mokymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių pusiausvyros. Klaipėdos universiteto dvišalis

bendradarbiavimas su strateginiais partneriais ir orientacija į kompleksines regiono problemas

sukūrė  inovacijų  ekosistemos  prielaidas.  Kertine  sėkmingos  tolesnės  plėtros  sąlyga  yra

perspektyvių švietimo krypčių ir įsipareigojimų įvardijimas - tam ir skiriama gruodžio 18 dieną

Klaipėdos universiteto ir Europos Parlamento nario B. Ropės rengiama diskusija.



PROGRAMA

10:30 – 11:00  Registracija

11:00 – 11:15  Sveikinimo žodis

Prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, Klaipėdos universiteto rektorius.

Algimantas Kirkutis, Lietuvos Respublikos Seimo narys.

11:15 – 12:15  STRATEGINIS KONTEKSTAS

11:15 - 11:30 Bronis Ropė, Europos Parlamento narys.  Naujasis ES finansinis laikotarpis ir

galimybės Lietuvos regionams.

11:30 - 11:45 Giedrius Surplys,  Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų viceministras.  Baltoji

regioninės  politikos  knyga  –  Vyriausybės  vizija  ir  veiksmų  planas  regionams  gaivinti.

11:45 - 12:00 Dr. Laima Galkutė, VU docentė, JT Europos ekonominės komisijos darnaus

vystymosi švietimo ekspertė. Švietimo ir mokslo vaidmuo darniam vystymuisi.

12:00  -  12:15  Dimitrijus  Kucevičius,  Lietuvos  Respublikos  Ūkio  ministerija.  Mokslo  ir

inovacijų politikos įgyvendinimo  gairės. (Laukiama patvirtinimo)

12:15 - 12:45  Kavos pertrauka

12:45 -13.45  PLENARINĖ DISKUSIJA

12:45 - 13:00 Prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, Klaipėdos universiteto rektorius.  Klaipėdos

regiono inovacijų ekosistema.

13:00 - 13:15 Vaidotas Levickis, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus

pavaduotojas. Inovacijų ekosistemos valdymo ir finansavimo modeliai.

13:15 - 13:30 Arnoldas Šileika, AB “Vakarų laivų gamykla” generalinis direktorius, Klaipėdos

universiteto tarybos pirmininkas. Verslo vaidmuo inovacijų ekosistemoje.

13:30 -  13:45  Filip  Borcov,  UAB „Profi  Group“ vadovas,  Klaipėdos  jaunasis  verslininkas.

Jaunojo verslininko vizija sėkmingos ir inovatyvios Klaipėdos link.

13:45 – 13:55  Baigiamasis žodis

Dainius Kepenis, Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Bronis Ropė, Europos Parlamento narys.


