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Розпочалася акредитація ЗМІ на форум «Майбутнє півночі»
Запрошуємо представників засобів масової інформації реєструватися для участі у
форумі Майбутнього півночі (Northern Future Forum), який відбудеться 28 лютого
у м.Рига. На форумі посадовці та експерти Європейських Північних, Балтійських
країн та Великобританії обговорять конкурентоздатність зеленої економіки та
можливості зменшення впливу дигитальної середи.
Форум відбудеться в Ризі з ініціативи Прем’єр-міністра Валдіса Домбровскіса, що було
схвалено іншими державами на форумі 2012 року в Швеції.
Представникам ЗМІ, які хочуть зареєструватися для участі у форумі Майбутнього
півночі 2013, необхідно заповнити анкету, яка є доступною на домашній сторінці
форуму www.futureforum2013.gov.lv. Реєстрація триватиме до 11 лютого.
Традиційно у форумі Майбутнього півночі візьмуть участь експерти державного,
приватного сектору та неурядових організацій, а також дослідники із Об’єднаного
Королівства, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.
Цього року держави домовились провести дискусію на теми: «Чи є зелена економіка
конкурентоздатною?» та «Долаючи дигитальну середу», визнаючи, що введення
зелених технологій та доступність інформаційно-комунікаційних технологій
є
важливими факторами забезпечення стабільного зростання держави.
Це буде вже третій форум такого формату. Перший раз форум відбувся у січні 2011
року у Лондоні, другий – у лютому 2012 року у Стокгольмі, по звершенню якого
керівники держав підтримали пропозицію Прем’єр-міністра Латвії організувати третій
форум в Ризі. Відео моменту оголошення місця проведення форуму у 2013 році:
http://www.youtube.com/watch?v=zA9HADU0LUM
У 2012 році на панельних дискусіях форуму Майбутнього півночі Латвійську сторону
представляла заступник голови Бюро з попередження і боротьби з корупцією з питань
боротьби з корупцією Юта Стрітє, президент Латвійської Торгово-Промислової палати
Гундарс Страутманис. У свою чергу керівник Гастроенторологічного центру
Університетської клінічної лікарні ім.Паула Страдиня Анатолій Данілан виступив із
презентацією про те, як досягти того, щоб люди похилого віку були повноправними
учасниками ринку праці. За залучення жінок до підприємницької діяльності виступила
голова правління ТОВ „Madara Cosmetics” Лотте Тісенкопфа-Ілтнере.
У свою чергу, на саміті 2011 року професор Роберт Тіліс виступив із презентацією про
самоорганізацію суспільства під час кризи, голова правління компанії „Tilde” розповів
про проект «Мовний берег», комерційний директор ТОВ „Lattelecom” Керлі Габріловіч

проінформувала про проект «Третій син батька», про підприємницьку діяльність
сільгоспвиробників розповів Мартиньш Рітиньш, а співвласник „Kalnciema kvartāls”
Карліс Дамбергс виступив з презентацією про урбаністику та культурний спадок.
Більш детальна інформація про форум «Майбутнє півночі» 2013:
www.futureforum2013.gov.lv
Про форум:
Перший раз форум «Майбутнє півночі» („Northern Future Forum”) був організований з
ініціативи прем’єр-міністра Великобританії Д.Камерона. Його організував уряд
Об’єднаного Королівства. На форумі в 2011 році країни презентували більше ніж 40
кращих практик та досягнень в галузі зеленої економіки, стабільного бізнесу,
технологій та інновацій, а також в сфері зайнятості та гендерної рівності. У свою чергу
темами форуму в Стокгольмі були – як збільшити кількість жінок на керівних позиціях
та в підприємницькій діяльності, а також залучення до ринку праці людей похилого
віку.
Форум Майбутнього півночі в Ризі організовую Канцелярія Прем’єр-міністра у
співробітництві з Державною канцелярією, Міжвідомчим координаційним центром,
Міністерством закордонних справ, Латвійською асоціацією інформаційних та
комунікаційних технологій та галузевими неурядовими організаціями.
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