
Godzina 5 k wietnia 

8:30-11:00 Rejestracja  gości  /  p owitalna k awa

 Sala Kraków
Sala Sukiennice Sala Wawel Sala Barbakan Sala Wisła Sala Mariacka

Społeczeństwo Innowacje Gospodarka Środowisko Finanse

11:00-12:00
Utylizacja odpadów 
metodą plazmową. 

Możliwości i rzeczywistość

Serial „Ojciec Mateusz” 
– znak firmowy i czynnik 

rozwoju Sandomierza

Internet rzeczy – jak technologia 
zmienia oblicze miasta? 

Współpraca między biznesem
 a nauką. Czy samorządy mogą być 

jej akuszerem? 

Promocja poprzez sport 
– jak promować region i kraj

Rola instytucji finansowych we 
wdrażaniu środków unijnych

12:15-13:40 Uroczyste otwarcie Kongresu, Sesja Plenarna: Samorządy w poszukiwaniu fundamentów przyszłości (Sala Audytoryjna)

13:50-14:50

godz. 14:00-15:20
Interes gospodarczy czy wspólnota 
celów – samorząd gospodarczy i 
jego rola we współczesnej Europie

Media publiczne
– między jakością a zyskiem

Jak wzmocnić aktywność między-
narodową samorządów? 

Inwestować czy burzyć? – przy-
szłość terenów poprzemysłowych

Zielona gmina a rozwój inwestycji 
proekologicznych

Ponad 10 lat funduszy europej-
skich. Co się udało, a co mogliśmy 

zrobić lepiej? 

Lunch 

15:00-16:15

godz. 15:40-16:20 
Funkcje publiczne samorządu 
gospodarczego w warunkach 

zmieniającej się gospodarki – reko-
mendacje dla Polski

Czy państwo i samorządy 
są gotowe na starzejące się

społeczeństwo?

Kryzys migracyjny. Czy samorządy 
są w stanie sprostać wyzwaniu? 

Usługi czy przemysł – dylematy 
rozwojowe polskich regionów

Budynek użyteczności publicznej 
efektywny energetycznie

 Blok Tematyczny: 
Praktyczne rozwiązania dla 

samorządów i ochrony zdrowia – 
warsztaty z ekspertami EY. 

16:25-17:25

godz. 16:30-17:10
Jakiego samorządu gospodarcze-
go potrzebuje polska gospodar-

ka?- dylematy prawne, finansowe, 
funkcjonalne a także polityczne

Kreowanie marki. Jak stać się roz-
poznawalnym na mapie Europy? 

„Czas Innowacji”. Dobre praktyki 
we współpracy międzyregionalnej

Blok Tematyczny:
Planowanie regionalnej strategii w 

ochronie zdrowia 

Czyste miasta 
– wspólna odpowiedzialność sa-
morządu, biznesu i mieszkańców

Liderzy przyszłości
– prezydenci polskich miast

17:35-18:35

godz. 17:20-18:00
Rola samorządu gospodarczego 

w polubownym rozstrzyganiu 
sporów gospodarczych

Zrównoważony rozwój – jak popra-
wić jakość życia mieszkańców? 

Rola metropolii
w kreowaniu innowacji

Szlakiem regionalnych specjałów. 
Produkt lokalny 

a promocja regionu

Świetlana czy ponura
– przyszłość regionalnych portów i 

hubów lotniczych w Europie

Transparentne przetargi publiczne 
jako katalizator rozwoju 

regionalnego krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej

18:45-20:05

godz. 18:45-20:05
Współpraca lotnisk i samorządów 

w rozwijaniu siatki połączeń 
lotniczych

Dlaczego warto inwestować 
w infrastrukturę sportową?

Innowacje w regionie: klastry, parki 
technologiczne i start-upy

Nowe wyzwania zamówień pu-
blicznych – innowacyjnie, 

partnersko, trwale

Transport i mobilność – ile znaczą 
we współczesnych miastach? Zarządzanie jednostkami kultury

20:15 - 21:30 Gala rozdania nagród „Lider Samorządu” (Sala Audytoryjna)

21:30 - 23:30 Bankiet Europejskiego Kongresu Samorządów (Poziom II)



6 k wietnia 

Sala Teatralna Sala Kraków
Sala Sukiennice Sala Wawel Sala Barbakan Sala Wisła Środowisko Sala Mariacka

Społeczeństwo Innowacje Gospodarka Środowisko Finanse

09:00-10:00

godz. 09:00 - 10:15
Rewitalizacja jako instrument 

strategicznego zarządzania 
miastem. Implikacje dla strategii 

rozwoju miasta

Jak Big Data zmieni samorząd? 
W drodze do miasta przyszłości – 

Smart City między wizją 
a rzeczywistością

Jak festiwale i imprezy targowe 
wpływają na atrakcyjność regionu? 

cz. 1

Jak wykorzystać potencjał tury-
styczny regionu w kreowaniu 

jego wizerunku? 
cz. 1

Recepta na sukces ekonomiczny 
regionu: know-how czy przemysł? 

10:10-11:10

godz. 10:25 - 11:40
Człowiek w przestrzeni 

miasta - rewitalizacja, jako proces 
o wymiarze społecznym. Implika-

cje dla strategii rozwoju miasta

Tożsamość lokalna a przmiany po-
lityczne, ekonomiczne i społeczne. 

Urban Resilience, czyli jak miasta 
budują zdolność szybkiego reago-
wania kryzysowego i regeneracji? 

Jak festiwale i imprezy targowe 
wpływają na atrakcyjność regionu? 

cz. 2

Jak wykorzystać potencjał tury-
styczny regionu w kreowaniu 

jego wizerunku? 
cz. 2

Efektywne zarządzanie 
podmiotami leczniczymi

11:20-12:20

godz. 11:50 - 13:05
Rewitalizacja: fenomen lokalny, czy 

globalna moda? Czy samorządy 
stać na rewitalizację? 

Niezwyczajne pasje zwyczajnych 
burmistrzów

E-administracja – samorząd 
bliżej obywatela

Rola samorządów lokalnych 
w ograniczaniu ubóstwa 

energetycznego

Na dwóch kołach - jak sprawić, 
aby miasto było przyjazne 

mieszkańcom? 

Blok Tematyczny: Finansowanie 
oświaty a reformy szkolnictwa 
Czy implementacja trendów 

w edukacji pozytywnie wpłynie 
na rozwój świadomego ucznia, 

pracownika, obywatela? Lunch

12:30-13:30
Spotkanie z filmem w życiu 

społeczności lokalnej i budowie 
wizerunku regionu

Oblicza Smart Gminy czyli,
jak budować inteligentne
obszary miejsko-wiejskie

Regionalne marki na światowych 
rynkach – blaski i cienie

internacjonalizacji

Uwolnić od smogu 
– poprawa jakości powietrza 

wyzwaniem XXI wieku

Jak pozyskać kluczowe 
inwestycje dla regionu? 

13:40-14:40
godz. 13:30 - 14:40 Debata:

Miasta XXI wieku. Czy burmistrzo-
wie mogą zmienić świat?

Kiedy wyczerpią się 
unijne fundusze….   

Pytanie o strategie na przyszłość.

Jak przwyrócic miastu 
ład i harmonię? 

Prowadzenie działalności gospo-
darczej przez jednostki samorządu 
terytorialnego i spółki komunalne

System gospodarowania odpada-
mi z perspektywy czasu – sukces 

czy porażka wielkiej reformy? 

 Inwestycje jako motor 
gospodarki regionalnej? 

14:50-15:50 Współpraca międzyregionalna
Samorząd terytorialny jako 

współkreator regionalnej polityki 
audiowizualnej

Blok Tematyczny Zrównoważona 
mobilność miejska jako 
innowacyjne podejście 

do zarządzania miastem 

Przedsiębiorczość, agroturystyka i 
PPP - szansą na rozwój 

terenów wiejskich 
cz 1

Jak zarządzać środowiskiem, aby 
zapewnić zrównoważony rozwój? 

godz. 14:50 -15:20 Warsztat: 
Podatki i opłaty lokalne – znacze-
nie wyroku TSUE w sprawie VAT 

Podatki i opłaty lokalne – znacze-
nie wyroku TSUE w sprawie VAT

godz. 15:20 - 15:50 Warsztat:
Zmiana ordynacji samorządowej – 

sejmiki i rady powiatów

16:00-17:00
Czy współpraca międzyregionalna 

może łagodzić 
międzynarodowe konflikty?

Dobrosąsiedztwo w Europie: 
współpraca pomiędzy 

regionami partnerskimi
Prezentacje europejskich regionów

Przedsiębiorczość, agroturystyka i 
PPP - szansą na rozwój 

terenów wiejskich
cz 2

Czy istnieje optymalny model 
decentralizacji? 

Blok Tematyczny: Kontrola i nadzór 
finansów samorządu - czy uczymy 

się na błędach?

17:15 - 18:15 Rola samorządów w kształtowaniu 
polityki senioralnej Współpraca transgraniczna

Blok Tematyczny:
Rola samorządów w budowaniu 

potęgi polskiego sportu

Blok Tematyczny: Regionalizacja 
polityki zdrowotnej

18:15-21:00 Bankiet Europejskiego Kongresu Samorządów (Poziom II)


