LIAA aicina uz brīvdabas festivālu iNOVUSS

25. un 26. augustā Rīgā, Lucavsalā pirmo reizi notiks inovāciju un tehnoloģiskās
jaunrades festivāls iNOVUSS, kur apmeklētāji varēs smelties jaunas idejas, dzirdēt
spilgtus viedokļus, atrast negaidītus risinājumus un sastapt iedvesmojošus cilvēkus, kā
arī baudīt muzikālus priekšnesumus. iNOVUSS - jaunradīts, iepriekš nebijis. Un Jā – arī
Latvijā radīta nu jau tradicionāla spēle, kurā spēlētāji izsit elementus no to ierastās
kārtības. „Festivāls iNOVUSS aicinās „izkāpt no ierastajiem rāmjiem” un rosinās veidot
brīvu, radošu, ar pasaules elpu piepildītu vidi, kura ir auglīga gan tiem, kuri tikai plāno
būt uzņēmēji, gan tiem, kuri jau ir veiksmīgi savā darbības jomā, bet meklē jaunus
izaicinājumus, lai attīstītu savu biznesu,” saka Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens
interesents, arī tad, ja ikdiena nav saistīta ar augstajām tehnoloģijām un
uzņēmējdarbību. Ieeja pasākumā būs bez maksas, iepriekš reģistrējoties festivāla
oficiālajā mājas lapā www.inovuss.lv. Brīvdabas festivāls iNOVUSS piedāvās bagātīgu
programmu MAGNETIC LATVIA skatuvē un vairākās tematiskajās teltīs. Uz lielās
skatuves ar savu pieredzi un vērtīgiem ieteikumiem dalīsies gan Latvijas uzņēmēji un
inovāciju attīstītāji, gan ārvalstu lektori, starp kuriem ir tādas spilgtas personības kā
nākotnes tendenču eksperts, kiberdrošības speciālists, futūrists un cilvēks – kiborgs.
Centrālās skatuves programmu bagātinās muzikāli priekšnesumi, DJ uzstāšanās un
aizraujošas performances. Festivāla pirmās dienas noslēgumā apmeklētājus priecēs
iemīļoti un talantīgi Latvijas mūziķi un dejas DJ vadībā. Festivālā darbosies DIZAINA
KUPOLS, kas aicinās piebiedroties visus, kurus interesē radošā uzņēmējdarbība un

iespēja uz lietām paskatīties no citas perspektīvas; NAUDAS KVARTĀLS, kur
pieredzējuši uzņēmēji un finansējuma pārvaldītāji runās par finansējuma lomu,
apmeklētāji varēs iepazīt pieejamos finanšu rīkus un piedalīties investīciju sesijā; 23XX,
kur centrā būs sieviete kā komandas līderis biznesā, tehnoloģiju un inovāciju jomā;
SMART CAFE, kur neformālā gaisotnē tiks runāts par zinātnes un uzņēmējdarbības
sadarbību, ideju īstenošanu un inovatīvu produktu izstrādi, savukārt BIZNESA TERASE
būs vieta, kurā uzzināt par LIAA sniegto atbalstu, kā arī norunāt tikšanos ar
domubiedriem, lai atrastu sadarbības partnerus nākotnes ieceru īstenošanai.
Reģistrēties pasākumam, iepazīties ar pilno programmu un aktuālo informāciju
interesenti var festivāla mājaslapā www.inovuss.lv. Ikviens ir gaidīts, ikviens ir svarīgs!
Jaunrades festivālu iNOVUSS rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Projekts
tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" pasākumu ietvaros.
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