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Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un
zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un
internacionalizācijas veicināšanai.

Konference norisināsies trīs dažādās interaktīvās sesijās: COMP, INTER un INNO. Konferenci atklās Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Konferences galvenā sesija COMP tiks veltīta diskusijai par sadarbības lomu mazo un vidējo uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai.

Kā galvenais runātājs šajā sesijā būs pasaules līmeņa klasteru un konkurētspējas eksperts Dr. Kristians Ketels (Christian
Ketel), kurš stāstīs par globālām attīstības tendencēm uzņēmēju konkurētspējas veicināšanā, klasteru lomu un dažādām reģionu
īpatnībām, kas ietekmē sadarbības jautājumus. Dr. K. Ketelam ir ekonomikas doktora grāds, kas iegūts Londonas un Ekonomikas
politikas zinātņu augstskolā, viņš ir profesors Hārvardas Biznesa skolas Stratēģijas un konkurētspējas institūtā, kā arī Globālās
konkurētspējas, klasteru un inovāciju ekspertu apvienības (TCI) prezidents. Dr. K. Ketels ir vadījis klasteru un konkurētspējas
projektus dažādās valstīs un reģionos, ir vairāku valdību (tostarp bijis arī Latvijas), pētījumu institūciju un starptautisko organizāciju
konsultants.

Tāpat prezentāciju par politikas instrumentiem mazo un vidējo uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai sniegs Ekonomikas
ministrijas Nozaru departamenta direktors Gatis Silovs. Savukārt ar mazo un vidējo uzņēmumu starptautiskās sadarbības
īstenošanas izaicinājumiem un to pārvarēšanas instrumentiem dalīsies Kaspars Nīlsens (Kaspar Nielsen), kurš ir klasteru
internacionalizācijas eksperts organizācijā “Cluster Excellence Denmark” un Baltijas Jūras reģiona klasteru sadarbības platformas
BSR Stars pārstāvis.

Pēcpusdienas sesijās INTER un INNO interesentiem būs iespēja iepazīties ar praktiskiem dažādu nozaru un uzņēmumu sadarbības
projektu īstenošanas rezultātiem.

INTER sesijā klātesošajiem būs iespēja iepazīties ar pieredzi no visas Eiropas kā efektīvi izmantot klasteri mazo un vidējo
uzņēmumu internacionalizācijas veicināšanai, piemēram, kā uzsākt darbību jaunos, izaicinošos tirgos, veidojot klastera tēlu
starptautiskos un vietējos tirgos, kā arī iesaistoties kopējos pārrobežu pētniecības projektos, u.c.

Savukārt INNO sesijas laikā auditorijai būs iespēja iepazīties ar ERAF programmas kompetenču centru ietvaros īstenotajiem
projektiem. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar pētījumiem viedo materiālu un tehnoloģiju, farmācijas, biomedicīnas, viedo
inženiersistēmu, enerģētikas, viedo inženiersistēmu u.c. jomās. Šīs prezentācijas sniegs vairāku uzņēmumu pārstāvji, piemēram,
SIA Kinetics Nails Systems, SIA Silvanols, AS Madara Cosmetics, SIA Tilde, SIA “SQUALIO cloud consulting”, SIA Aerones, SIA Milzu!
u.c.

Konferences laikā klātesošajiem būs iespēja arī aplūkot Pop–up Demo centra izstādi un iepazīties ar klasteru programmas un
kompetenču centru projektu radītajiem produktiem.

Konferenci rīko Ekonomikas ministrija Interreg Europe programmas projekta CLUSTERS3 “Klasteru politikas izmantošana RIS3
stratēģijas sekmīgai izmantošanai” un ERAF programmas “Kompetenču centru pārvaldība” projekta ietvaros, sadarbībā ar
Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā.

Papildu informācija par konferenci un dalībnieku reģistrācijas anketa publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Pieteikšanās
termiņš ir līdz 13.oktobrim.
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