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OSNUTEK PROGRAMA IV. MEDREGIONALNEGA EKONOMSKEGA FORUMA                       
»MALO IN SREDNJE PODJETNIŠTVO – ČAS JE, DA POSTANEMO VODILNI -  

INVESTIRATI V RAZVOJ, BITI HITREJŠI«. 

27. - 28. maja 2016, Vladimir, Ruska federacija 

Načelo oblikovanja programa: pozicioniranje Vladimirskega gospodarskega foruma kot 

unikatne medregionalne platforme za dialog federalnih, regionalnih, političnih, družbenih, 

izobraževalnih, poslovnih struktur, mednarodnih strokovnjakov in udeležencev. 

VEF - Vladimirski ekonomski forum – forum praktičnega delovanja in dosežkov 

Oblikovanje tematike plenarnega zasedanja in okroglih miz – za ciljne interese ključnih 

govorcev. 

Glavna tema foruma: MSP (Malo in srednje podjetništvo) na področju proizvodnje in AIK 

(Agro-industrijski kompleks). 

Plenarno zasedanje 

27.maj 2016 (petek dopoldne) 
 

09.00-10.00 Registracija udeležencev 

Pozdravni coffee - break 

Administracija Vladimirske 

regije                                   

Vladimir                  

Oktjabrskij prospekt, 21 

09.00-18.00 Razstava izdelkov vodilnih podjetij regije Administracija Vladimirske 

regije, trg pred stavbo 

09.15-10.00 Otvoritev razstave, ogled razstave s strani 
guvernerke Vladimirske regije in VIP gostov 

Administracija Vladimirske 

regije, trg pred stavbo 

10.00-13.00 Otvoritev IV. ekonomskega foruma  

Plenarno zasedanje 

Malo in srednje podjetništvo – čas je, da 
postanemo vodilni. Investirati v razvoj, biti 
hitrejši. 

Administracija Vladimirske 

regije                                   

Vladimir                  

Oktjabrskij prospekt, 21 

konferenčna dvorana      

(kab. 119) 

Predvidene teme za obravnavo:                          

1. »Podjetniška kultura – kot lokomotiva ekonomskega razvoja regije«                    

2. »Samoregulirane organizacije in združenja MSP – kot pogon za dinamični razvoj in pogoj 

za utrditev med-regionalnih povezav« 

3. »AIK in potrošniki – razvoj območja za prodajo izdelkov brez posrednikov«                      

4.« Kmetijstvo-donosen družinski posel«.                  

5. »Perspektivni koraki vlade RF v smeri diverzifikaciji gospodarstva«      

 6. »Regionalni načrti trajnostnega razvoja gospodarstva. Delež AIK in MSP v oblikovanju 
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ukrepov«                               

7. »Državni standard kvalitete izdelkov. Kadri in tehnologije – pogled na perspektivo«                       

8. »Oblikovanje (obnavljanje) doktrine prehrambene varnosti Rusije. Vloga regij.  

9.«Udeležba MSP v nakupih državnih korporacij. Rezultati in tendence«    

10. »Modernizacija politike državnih naročil na področju AIK«                                          

11. »Med-regionalni razvoj v pogojih EAES – perspektivne smeri sodelovanja  za MSP«       

12. »MSP kot osnova za realizacijo diverzifikacije ruskega izvoza«.     

13. »Učinkovitost porabe proračunskih sredstev za podporo MSP v regijah«.    

14. »Uvajanje mehanizma »dolgega denarja« pri izvajanju državne podpore MSP«                                 

15. »Finančno ministrstvo (Minfin) in regije. Osnovna pričakovanja minfina in «vračilo« 

regij pri izvedbi sofinanciranja«                           

16. »MSP – osnovna komponenta v razvoju industrijskega potenciala in povečanje njegove 

konkurenčnosti«                 

17. Programi za podporo različnih področij industrije. Delež MSP v realizaciji teh 

programov«                        

18. »Inovacije v industrijski proizvodnji. Vloga MSP pri oblikovanju inovacijskih, 

znanstveno intenzivnih projektov«                          

 19. »Realizacija politike nadomestila uvoza. Prvi rezultati, vloga MSP«         

20. »Male oblike gospodarstva – osnovna komponenta v razvoju APK in povečanja njegove 

konkurenčnosti«                  

21. »Programi podpore AIK. Delež MSP v realizaciji teh programov«  

22. »Elektronski trgovalni prostori za proizvajalce kmetijske produkcije in njenih 

predelovalcev«         

23. »Tuje investicije v AIK. Blagostanje ali nevarna odvisnost«.                         

24. »Osnovne tendence razvoja MSP. Ključna področja realizacije projektov«.                        

25. Oblikovanje konkurenčnega okolja – nekontrolirani ali vodeni postopki«                               

26. »Aktualna vprašanja razvoja in izboljšanja podjetniške klime v regijah. Najboljše prakse«                   

27. »Finančne garancije in modeli za njihovo uporabo«  

28. »Zmanjševanje administrativnih ovir pri izvedbi podjetniške dejavnosti«                                  

29. »Ustvarjanje konkurenčnega okolja v nepopularnih področjih gospodarstva«                             

30. Sodelovanje MSP pri oblikovanju izvoznega potenciala in diverzifikaciji ruskega izvoza«                          

31. »Finančni in nefinančni inštrumenti podpore izvozno usmerjenih podjetij MSP«  

32. »Ustvarjanje konkurenčnega okolja na področju izobraževalnih storitev in zdravstva«             

33. »Podjetniška klima v regijah. Posebnosti in aktualna vprašanja razvoja konkurence« 

13.00-13.15 Podpis sporazumov o sodelovanju federalnih struktur, regij in podjetij 
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13.15-13.30 Medijsko središče 

13.30-14.30 Kosilo                                                                    

 Prehod (prevoz) do kraja izvedbe okroglih miz 

 

Okrogle mize 
27. maj 2016 (petek popoldne) 

 
14.30-17.30 
Odgovorni za 

organizacijo.: 

Okrogla miza št. 1 

Podjetniška aktivnost – nove možnosti za 
rast gospodarstva in razvoj regij, za 
ustvarjanje delovnih mest in 
samouresničenje občanov 

Administracija Vladimirske 

regije                                   

Vladimir                  

Oktjabrskij prospekt, 21 

konferenčna dvorana      

(kab. 119) 

 

14.30-17.30 
Odgovorni za 

organizacijo: 

Okrogla miza št. 2 

Guvernerska platforma. 

Izmenjava regionalnih praks glede razvoja 

malega in srednjega podjetništva. Utrditev 

med-regionalnih, trgovsko-gospodarskih 

povezav med podjetji v regijah, oblikovanje 

perspektivnih smeri sodelovanja. 

Administracija Vladimirske 

regije                                   

Vladimir                  

Oktjabrskij prospekt, 21 

konferenčna dvorana      

(kab. 632) 

 

14.30-17.30 

Odgovorni za 

organizacijo: 

Okrogla miza št. 3 

Dostop na domače in tuje trge – eden  od 
glavnih pogojev za razvoj ruskega APK. 
Ustvarjanje najboljših pogojev za domačega 
proizvajalca.  

Administracija Vladimirske 

regije                                   

Vladimir                  

Oktjabrskij prospekt, 21 

konferenčna dvorana      

(kab. 614) 

 

14.30-17.30 

Odgovorni za 

organizacijo: 

Okrogla miza št. 4 

Transfer tehnologije v interesu razvoja MSP 

Administracija Vladimirske 

regije                                   

Vladimir                  

Oktjabrskij prospekt, 21 

konferenčna dvorana      

(kab. 100) 

 

14.30-17.30 Blok mladinske politike Pred stavbo administracije 

regije 
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17.30-18.00 Prevoz udeležencev foruma 

18.00 Sprejem pri guvernerki Vladimirske regije gospe S. J. Orlove 

Delovanje »Borze kontaktov« (razgovori)       

Cel dan 

 

28. maj 2016 (sobota) 

09.00-15.00 Delovanje razstave izdelkov vodilnih 

podjetij v regiji 

Administracija Vladimirske 

regije, trg pred stavbo 

09.00-10.00 Registracija udeležencev okroglih miz 

in jutranji coffee - break 

Na lokacijah okroglih miz 

10.00-13.00 Okrogla miza št. 5 

»Malo in srednje podjetništvo – 
pogon za razvoj industrije 

gostoljubja. Izbira učinkovitih 
formatov« 

Mesto Suzdal. Muzej lesene 

arhitekture. Trg na odprtem. 

10.00-13.00 Okrogla miza št. 6 

Izobraževalno področje – novi kadri 
za malo podjetništvo. 

Aktualno povpraševanje biznisa in 

naloge regionalnih izobraževalnih 

ustanov pri pripravi potrebnih 

strokovnjakov 

V okviru okrogle mize: 

Klub glavnih urednikov 

Mesto Suzdal. Hotel 

Puškarska sloboda. Odprta 

lokacija na območju hotela. 

14.00-15.00 Koncert za prebivalce in goste foruma Mesto Suzdal. Muzej lesene 

arhitekture (tbc) 

 


