IEGULDĪJUMS CILVĒKOS:

EEZ / NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTI
2009-2014

Semināra, kas veltīts inovācijām zaļās rūpniecības jomā, mērķis ir veicināt sabiedrības apziņu par šo tēmu.
Semināra laikā eksperti runās par galvenajām tendencēm un to, kuros sektoros zaļās inovācijas Latvijā un Norvēģijā
attīstās visstraujāk. Norvēģijas inovāciju atbalsta organizācijas dalīsies savā pieredzē, atbalstot zaļās inovācijas
Norvēģijā. Tam sekos vairāki biznesa piemēri veiksmīgai rūpniecības un pētniecības institūtu sadarbībai Norvēģijā un
Latvijā. Nobeigumā Latvijas Ekonomikas ministrija un Inovāciju Norvēģija iepazīstinās ar programmu Inovācijas
zaļās rūpniecības jomā, ar kuras palīdzību 12 miljoni eiro tiks ieguldīti zaļo inovāciju atbalstam Latvijā.

DATUMS:
LAIKS:
VIETA:
REĢISTRĀCIJA:

Trešdiena, 2012. gada 3. oktobris
14:00 - 18:00, noslēgumā glāze vīna
Latvijas Mūzikas akadēmija, LMT zāle, Kr. Barona iela 1, Rīga (ieeja no Raiņa bulvāra)
Reģistrēties šeit līdz 28. septembrim

IEGULDĪJUMS CILVĒKOS:

EEZ / NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTI
2009-2014
Rīga, 2012. gada 3. oktobris

PROGRAMMA: Inovācijas zaļās rūpniecības jomā
Vieta:
Moderators:

Latvijas Mūzikas akadēmija, LMT zāle, Kr. Barona iela 1, Rīga (ieeja no Raiņa bulvāra)
(tiks apstiprināts)

14:00

Atklāšana
Ekonomikas ministrija

14:05

Kas ir “inovācijas zaļās rūpniecības jomā”? Globālās tendences un vietējā specifika: kāpēc? kā? kas?
Moderators

14:10

Zaļās rūpniecības attīstība Latvijā: kādas ir galvenās tendences un kuri sektori attīstās?
Aktuālās norises zaļajās inovācijās vadošajos pētniecības institūtos Latvijā
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes prezentācijas

14:50

Norvēģijas pieredze atbalstot inovācijas zaļās rūpniecības jomā:
klasteri, inkubatori, pētniecības institūtu sadarbība ar uzņēmējiem
Kādi ir iespējamie mehānismi inovāciju attīstības atbalstam zaļās rūpniecības jomā?
Piemēri
• Norvēģijas vides pētniecības struktūra un stratēģija. Pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbība
Arve Heistad, Norvēģijas Dabas zinātņu universitāte
• Norvēģijas pieeja zaļo inovāciju attīstībā
Torkel Ystgard, SIVA
• Norvēģijas biznesa inkubatoru piemēri
Marius Værdal, projektu vadītājs, Proneo
• Norvēģijas klasteru piemēri
Green Business Norway

16:00

Kafijas pauze

16:15

Inovāciju attīstības pieredze zaļajā rūpniecībā no uzņēmēju perspektīvas
• Inovācijas zaļajā rūpniecībā – Norvēģijas un Baltijas uzņēmēju sadarbība
Tiina Link, Baltijas reģiona vadītāja, Inovāciju Norvēģija
• Biznesa piemērs: Norvēģu rūpniecības darbība Saldus pilsētā
Haddal / Jets, Norvēģija
• Biznesa piemērs: Norvēģijas un Latvijas sadarbība enerģiju taupošu sistēmu attīstībā
Tore Johnsen, AIWELL, Norvēģija

17:00

Programma ‘Inovācijas zaļās rūpniecības jomā’: kāpēc? kā? kas?
Runātāji:
• Tore Lasse By, EEZ/ Norvēģijas ﬁnanšu instrumentu koordinators, Inovāciju Norvēģija
• Dina Buse, vecākā eksperte, Latvijas Ekonomikas ministrija
• Oskars Priede un Matīss Neimanis, Zaļo inovāciju centrs

18:00

Noslēgums
Turpinājumā glāze vīna

