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Trwające dwa dni (6-7 grudnia 2010 r.) Europejskie Forum Gospodarcze zorganizował Departament Przedsiębiorczości
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Wśród prelegentów Forum znaleźli się m.in.: prof. Wojciech Gasparski z Centrum Etyki Biznesu Akademii im. Leona Koźmińskiego w
Warszawie, Radosław Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Sławomir Lachowski, twórca mBanku, Andrzej Walczak,
założyciel Atlasa, fundator galerii Atlas Sztuki, Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów.

Podczas otwarcia marszałek województwa łódzkiego przekonywał do idei CSR - odpowiedzialności w biznesie, co było tematem
przewodnim konferencji. - Idea społecznej odpowiedzialności w biznesie będąca innowacyjną i długofalową koncepcją zarządzania,
to klucz do poprawy relacji z klientami oraz klucz do przetrwania na rynku – mówił Witold Stępień.
W poniedziałek na uczestników kongresu czekały sesje na temat skuteczności i odpowiedzialności. Można też było wysłuchać
popularnych ekspertów, wśród których byli m.in. Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, prof. dr hab. Elżbieta
Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Martin Oxley, dyrektor generalny Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej i
Richard Mbewe, główny ekonomista Domu Kredytowego Notus S.A., znany z programu Plus Minus w TVP 3.
We wtorek można było uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych. Odbywały się również salony branżowe na temat bio - i
nanotechnologii, innowacyjnego włókiennictwa, czy infrastruktury i transportu.
Wnioski wypływające z tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego, to przede wszystkim:
- konieczność zaangażowania samorządu regionalnego do nawiązania bliższych kontaktów i wypracowania zaufania pomiędzy
światem nauki a przedsiębiorczością,
- potrzeba zwiększenia finansowania badań nad opracowywaniem nowych technologii i ich wdrażania,
- kreowanie nowych form wzmacniania innowacyjności i powoływanie menedżerów innowacyjności wyszkolonych w ramach
projektów unijnych, którzy mogliby pełnić funkcję w instytucjach samorządowych.
Szeroko dyskutowano również konstrukcję instrumentów wsparcia w ramach nowego okresu programowania. W trakcie Forum
podpisane zostało także porozumienie pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez marszałka Witolda Stępnia i
wicemarszałka Artura Bagieńskiego, z Krajową Izbą Gospodarczą, która będzie wspierać działania promocyjne przedsiębiorczości
regionu.
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