Čekijos – Lietuvos verslo forumas ir Tarptautinis regionų forumas
2012 m. balandžio 23, viešbutis Novot el, Gedimino prospektas 16
08.45

Registracija

09.00 A1

Sveikinimo kalbos
Jan Hajda, Ček ijos Respublik os Senato Ek onomik os, žemės ūk io ir susisiek imo
k omiteto pirminink as
Kęstutis Dauk šys, Lietuvos Respublik os Seimo Ek onomik os k omitetas
Petr Rachunek , Ček ijos – Baltijos Prek ybos rūmų prezidentas

09.30 A2

Tarpusavio prekybos perspektyvos
Egidijus Suslavičius - VšĮ „Versli Lietuva“ Ek sporto departamento direk torius
„Lietuvos ek onomik os pristatymas - prek ybos/investicijų galimybės“
Ladislava Vot avová – ES daugiašalės prek ybos politik os ir bendrosios prek ybos
politik os departamento direk torė
„Ček ijos ek onomik os pristatymas – bendradarbiavimo su Lietuva galimybės“
Dansk e bank o vyresnioji analitik ė Baltijos šalims Violeta Klyvienė
„Ek onominė Lietuvos padėtis, prognozės ir iššūk iai 2012-2013 m“
DNB vyresnysis analitik as Rok as Bancevičius
„Mak roek onomik os apžvalga ir prek ybos bei investicijų potenc ialas“

09.30 B1

Tarptautinis regionų forumas
Regionų bendradarbiavimas (vi suomenini s, kultūrini s ir ekonomini s) –
pasikeitimas patirtimi, Koheziniai fondai 2014 – 2020 (bendradarbiavimas
plėtros srityje)
Marcela Štik ová – Prahos miesto Tarybos narė, Ček ijos Respublik os Miestų ir
savivaldybių sąjungos tarpt autinių ryšių direk torė
Petr Kulhánek - Karlovy Vary miesto meras
Vladimír Mach – Havířov miesto vicemeras
Jaromír Zajíček – Děčín miesto savivaldybės direk torius

10.45

Kavos pertrauka

11.00 A3

Naujausi pokyčiai energetikos sektoriuje
Romas Švedas – neprik lausimas ek spertas, analitik as
„Lietuvos energetik os politik a, energetik os prioritetai, energetik os infrastruk tūros
investicinės galimybės“
Vaclovas Mišk inis (Lietuvos energetik os institutas)
„Energetik os sek toriaus būk lė, energijos vartojimo ef ek tyvumo didinimo ir
atsinaujinančių energijos ištek lių plėtros tendencijos ir perspek tyvos“
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(TBC) Jiří Bis - Ček ijos Respublik os Senato Ek onomik os, žemės ūk io ir susisiek imo
k omiteto pirminink as
Jaroslav Ungermann, ČMK OS
Ček ijos energetik os sek torius
11.00 B2

Tarptautinis regionų forumas
Švietimas – aukštųjų mokyklų ir universitetų tarptautini s bendradarbiavimas
Pavel Horák , Olomouc miesto viceprezidentas
Olomouc regiono prezentacija (galimybės tarpregioniniam bendradarbiavimui)
Helmut Dohnálek , Hradec Králové regiono viceprezident as
Hradec Králové regiono prezentacija (galimybės tarpregioniniam bendradarbiavimui)
Ladislav Miler, Cent rinės Bohemijon k rašto/regiono Tarptautinių ryšių sk yriaus
direk torius

12.45

Pietų pertrauka

14.00 A4

Dvi šaliai Lietuvos ir Čekijos įmonių atstovų susi tikimai/kontaktų užmezgimas

B3

Tarptautinis regionų forumas
Naujausių technologijų srities įmonių prezentacijos (energijos taupymas,
atsinaujinančios energijos šaltiniai, statyba, būsto renovacija, terminio valdymo
priemonės, nuotek ų valymas, biodujų technologijos)
Sk irtingų rūšių biomasės panaudojimas ir naujausios technologijos – specialistas iš
Ček ijos ek onomisto požiūris į Ček ijos ek onomik ą
(TBC) Ček ijos Ek sporto bank o atstovas
Ček ijos parama Mažų ir vidutinių įmonių ek sportui
Ček ijos įmonių prezentacijos

15.45

Kavos pertrauka

16.00

Apibendrinimas

18.00

Vyno taurė Čekijos Re spublikos ambasadoje

Partneriai:

Čekijos Res publikos Parlamento Senatas
Čekijos Res publikos Pramonės ir prekybos ministerija
Čekijos Res publikos miestų ir savivaldybių sąjunga
Miestų ir savivaldybių institucijų direktorių asociacija

Kontaktai:

Karel Sýkora, direktorius
gsm: +420 774 701 166
sykora@czechbaltic.cz

Monika Mixová, asistentė
gsm: +420 734 477 424
assistant@czechbaltic.cz
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