Konferences darba kārtība:
9.30 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 10.50 Konferences atklāšana
Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājs Andris Vaivods
Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns
Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Romāns Naudiņš
Ekonomikas ministrijas ES struktūrfondu ieviešanas departamenta direktors Edmunds Valantis
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja Ināra Krūtkrāmele
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālists Oskars Zuģickis

Izglītība
-------------------------------------------------------------------

Kafijas pauze
11:30 – 14:00
„Eiropas Sociālā fonda atbalsts
cilvēkresursiem augtākajā izglītībā un
zinātnē ”
- Cilvēkresursu piesaiste zinātnei;
- Atbalsts maģistra studiju programmu
īstenošanai;
- Atbalsts doktora studiju programmu
īstenošanai.
Izglītības un zinātnes ministrijas eksperte
Inga Misiņa
Jautājumi
Moderators: Ināra Kūtkrāmele

NVO
---------------------------------------------------Kafijas pauze
11:00 - 12:30
Valsts, pašvaldību un NVO sektora
sadarbības vīzijas, iespējas un risinājumi.
- Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās Oskars Kastēna uzruna.
- Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētāja
Andra Vaivoda uzruna.
- Latgales reģiona NVO resursu centra
brīvprātīgā Oskara Zuģicka uzruna.
Diskusija
Moderators: Oskars Zuģickis

Pašvaldības
-----------------------------------------------------------------------------------

Kafijas pauze
11.30 – 14.00
- ES SF aktualitātes pašvaldībām.
Sandra Cakule, VRAA direktora vietniece programmu
ieviešanas jautājumos
- E-pakalpojumi pašvaldībām
Vita Narnicka, VRAA direktora vietniece pētniecības
un IT jautājumos.
- Pārskats „Reģionu attīstība Latvijā”.
Ralfs Spāde, VRAA Analīzes un pētniecības
departamenta direktors.
- Latgales pilsētu sociālekonomiskās attīstības tendences
Jānis Bruņenieks, VRAA Analīzes un pētniecības
departamenta direktora vietnieks.
- Teritoriālās sadarbības programmas, to pieejamība – Vineta
Grieķere, Teritoriālās sadarbības programmu biroja
pārstāve
Jautājumi
Moderatotrs: Lolita Čepurnaja

Uzņēmējdarbība
------------------------------------------------------------------------------------

Kafijas pauze (Rēzeknes pilsētas dome)
11:30 –12:00 Aktuālie jautājumi ES struktūrfondu jomā.
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
Ilga Kikjauka

12:00 –14:30
2007.-2013.g.plānošanas perioda LIAA administrētās
programmas uzņēmējiem:
- Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, ieviešanai
ražošanā, atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai
- Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings
- Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā
īpaši atbalstāmajās teritorijās
- Atbalsts nodarbināto apmācībām
- Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste
- Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā
tūrisma produkta attīstība

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
Ilga Kikjauka
14:30 – 15:10
ES atbalsts tūrisma pakalpojumu attīstībai
- Vispārīgi projektu plānošanas principi (ideja, biznesa plāns,
projekta finansējuma avotu identifikācija, projektu pieteikumu
sagatavošana, vērtēšana, ieviešana, uzraudzība) – vai šo vajag
iekļaut?
- Iespējamie ES līdzfinansējuma avoti
- Projekta piemērs (gan sagatavošanas, gan ieviešanas posmi)
- Problēmas, ar ko parasti saskaras projektu pieteicēji,
- Vai plānot projektu krīzes apstākļos?

One Baltics - Consulting Intelligence-Gatis Liepiņš,
Moderators: Māris Bozovičs

