
Godzina 27 Marca

8:00 - 10:20 Powitalna kawa / Rejestracja Gości

Sala Sukiennice Wawel Barbakan Wisła Mariacka Kraków
Ścieżka Finanse Gospodarka Innowacje Społeczeństwo Środowisko Biznes i samorząd

10:30-11:30
Blok Tematyczny Nowe narzędzia w polityce 

spójności panel dyskusyjny 
Rozmowa z cyklu „Zwyczajni - Niezwyczajni”

Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki
 panel dyskusyjny

Lewicy sposób na samorząd 
panel dyskusyjny

Blok Tematyczny  Jak efektywnie zapobiegać 
korupcji – z perspektywy organów zarządczych 

i nadzorczych w jednostkach samorządu terytorial-
nego? panel dyskusyjny oraz prezentacja

Blok Tematyczny  Rozwój oferty firmy energe-
tycznej wobec wyzwań samorządu - efektywność 

energetyczna, niska emisja 
Problem smogu i możliwości jego ograniczenia po-
przez wymianę systemów ogrzewania prezentacja   
Planowanie zakupu mediów w kontekście rozwoju 
oferty produktowej dostawców panel dyskusyjny

11:40 - 12:40
Nowoczesny samorząd - wspólnota wolnych ludzi. 
Co warto, a czego nie trzeba zmieniać w działaniu 

polskich samorządów panel dyskusyjny

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 
rozwój regionalny panel dyskusyjny

Polskie metropolie w sieci współpracy 
panel dyskusyjny

Czy patriotyzm lokalny się opłaca? 
panel dyskusyjny 

Ciepłownictwo systemowe – ważny element 
bezpieczeństwa energetycznego na poziomie 

miast i regionów panel dyskusyjny 

11:40 – 12:40 
Blok Tematyczny  Jak zbudować dobrą strategie 

promocji regionu i konsekwentnie ją wdrażać?
panel dyskusyjny                                               

Prezentacja Regionu Hincesti

12:50 -13:50
Zwiększenie samodzielności finansowej samorzą-

dów. Czy jest to dzisiaj konieczne? 
panel dyskusyjny

PSL-u sposób na samorząd 
panel dyskusyjny

Metropolie jako bieguny wzrostu i innowacji 
panel dyskusyjny

Blok Tematyczny Otwarcie rynku eHealth w 
Polsce, a rola samorządu regionalnego w procesie 

adaptacji innowacyjnych rozwiązań 
panel dyskusyjny                                       

 „Miasto Zdrowia” - Poprawa komfortu życia 
mieszkańców miasta w aspekcie zdrowotnym 

prezentacja

Gospodarka o obiegu zamkniętym – przyszłość 
Europy? panel dyskusyjny

12:50 – 13:50 
Blok Tematyczny Wpływ inwestycji infrastruktu-
ralnych na gospodarkę regionów panel dyskusyjny                                           

Prezentacja Regionu Cimislia

14:00 - 15:30 Sesja Plenarna: Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd przyszłości  - Sala Audytoryjna

16:00 - 17:00

Blok Tematyczny  Nowoczesna infrastruktura 
transportowa w regionach – sposób na poprawę 

jakości życia mieszkańców panel dyskusyjny          
Prezentacja Regionu Edinet

Blok Tematyczny  Samorząd w obliczu klęski 
żywiołowej jak skutecznie (przeciw)działać? 

panel dyskusyjny 
Rozmowa z cyklu „Zwyczajni - Niezwyczajni”

Blok Tematyczny Lokalna infrastruktura kry-
tyczna – jakich inwestycji potrzebują samorządy? 

Telekomunikacja - Infrastruktura krytyczna XXI 
wieku? panel dyskusyjny 

Korzyści dla samorządów wynikające ze sprawnej 
sieci telekomunikacyjnej prezentacja

Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. 
Wdrażanie reformy edukacji wykład  

Rozmowa z cyklu „Zwyczajni - Niezwyczajni” 

Blok Tematyczny Znaczenie inwestycji samorzą-
dowych w rozwoju kraju panel dyskusyjny 

Prezentacja Klastru Beskidy

16:15 - 16:55 
Blok Tematyczny 

 Miejskie ekosystemy i networking jako mecha-
nizmy napędowe postępu i innowacji: doświadcze-

nia Krakowa w drodze do pozycji nr 1 w Europie 
dla nowoczesnych usług biznesowych i IT

17:10-18:10
Film czynnikiem rozwoju i promocji miast 

panel dyskusyjny

Blok Tematyczny „Mieszkanie Plus”. Co to znaczy 
dla Polski? panel dyskusyjnyMiasto milionerów. 

Droga do sukcesu rozmowa

Blok Tematyczny   
Strefy ekonomiczne - nowe wyzwania dla lokal-
nych i regionalnych władz samorządowych panel 
dyskusyjny   Pozytywny wizerunek Sandomierza. 

Droga do sukcesu rozmowa

Blok Tematyczny  Platformy sposób na samorząd 
panele dyskusyjne 

Blok Tematyczny  Zamówienia publiczne w 
zielonym budownictwie panel dyskusyjny                      

16:55 – 17:35 
Miasto-Idea: Nowe podejście do rozwoju miast 

panel dyskusyjny 

18:20-19:20
Blok Tematyczny Burmistrz - menedżer – zarzą-

dzanie w praktyce panel dyskusyjny 
Rozmowa z cyklu „Zwyczajni - Niezwyczajni”

Blok Tematyczny Współpraca biznesu i 
samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury panel 

dyskusyjny 
Kwestia transparencji przy pracach samorządo-

wych prezentacja

Elektromobilność panel dyskusyjny

Blok Tematyczny  Samorząd a historia. Jak 
dziedzictwo narodowe kształtuje społeczność 

lokalną? panel dyskusyjny 
Samorząd XXI wieku. Pytanie o wartości rozmowa

Jak wzmocnić władze samorządowe w tworzeniu 
zrównoważonych planów niskowęglowego 

ogrzewania i chłodzenia w Europie? 
panel dyskusyjny

18:00 – 19:45 
Perspektywa liderów biznesu panel dyskusyjny

19:30 - 20:00 Grupy zakupowe sposobem na optymalizacje 
kosztów w służbie zdrowia warsztat

Infrastruktura rowerowa w Europie 
panel dyskusyjny 

Zasady działania sieci telekomunikacyjnej 
prezentacja                 

 Bariery administracyjne i społeczno-psychologicz-
ne w kreowaniu rzeczywistości cyfrowej prezentacja 

Obywatele - skuteczne samorządy 
panel dyskusyjny

Fundusze europejskie dla samorządów 
warsztat

20:15 - 21:15 Gala wręczenia nagród

21:15 Bankiet Europejskiego Kongresu Samorządów   
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Sala Sukiennice Wawel Barbakan Wisła Mariacka Kraków

Ścieżka Finanse Gospodarka Innowacje Społeczeństwo Środowisko Turystyka i samorząd

09:00-10:00

Blok Tematyczny  Sponsoring sportowy w samo-
rządzie: czy to się opłaca? panel dyskusyjny 

Transgraniczna komunikacja dojazdowa: przeszko-
dy, wzorce i potrzeba współpracy prezentacja

Blok Tematyczny  Region w Unii – korzyści i 
wyzwania panel dyskusyjny 

Demokracja partycypacyjna prezentacja

Blok Tematyczny Paradoks inteligentnego 
miasta: jak zmierzyć jego inteligencję i jak ją 

poprawić w czasach finansowego i społecznego 
kryzysu? panel dyskusyjny                       

Miasto EKO - ekologia urbanistyczna prezentacj

Jak rozwijać transgraniczną infrastrukturę?  
panel dyskusyjny

Blok Tematyczny  Samorządy Eko – jak samo-
rządy wspierają rolnictwo ekologiczne w regionie i 

dlaczego? panel dyskusyjny 
Europejski Region Przedsiębiorczości. 

Droga do sukcesu.

9:00 – 10:00 
Samorządy turystyczne i ich rola wobec samorzą-

du terytorialnego panel dyskusyjny

10:10-11:10

Blok Tematyczny  Małe Miasto – duży potencjał 
panel dyskusyjny  

Czysta oszczędność w cenie. Czym są usługi ESCO i 
dlaczego warto je rozwijać  prezentacja

Organizacja szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej panel dyskusyjny

Blok Tematyczny  Kreatywne regiony: szanse i 
wyzwania panel dyskusyjny 

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO prezentacja

Integracja imigrantów na poziomie lokalnym – 
wyzwania i dobre praktyki panel dyskusyjny

Blok Tematyczny  Koleją w przyszłość – rozwój 
transportu szynowego panel dyskusyjny 

Kolej to przyszłość? Nierównowaga kolej – drogi 
prezentacja raportu

10:10 – 11:00 
Wpływ turystyki przyjazdowej na zachowania i 

oceny mieszkańców panel dyskusyjny

11:20-12:20 Sukces na obcasach – o kobietach w samorządzie, 
polityce i biznesie panel dyskusyjny

Blok Tematyczny Zamienić słabość w siłę. 
Potencjał słabiej rozwiniętych regionów panel 

dyskusyjny                                           
Prezentacja Regionu Straseni

Blok Tematyczny  Inteligentne regiony i miasta 
– od wizji do strategii panel dyskusyjny 

Mobilna Karta Miejska prezentacja

Media lokalne, czyli jakie?  
 panel dyskusyjny

Jak poprawić efektywność energetyczną budyn-
ków - wyzwania dla samorządów 

panel dyskusyjny

11:10 - 12:50 
Blok Tematyczny Szlaki turystyczne jako 

system udostępniania i popularyzacji terenów 
dla amatorów różnych form turystyki aktywnej                                                                   

Świat w obiektywie rozmowa

12:30-13:00 Rozmowa o samorządzie, sporcie i pieniądzach 
debata

Inteligentne miasta grają w zielone – najlepsze 
praktyki z Europy debata

Spółka jako sposób realizacji zadań własnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego warsztat

Jak odpartyjnić samorząd terytorialny - program 
Kukiz’15 debata

Blok Tematyczny Warsztaty Planheat 
-W kierunku agendy 2020 – lokalna „mapa drogo-
wa” na rzecz zrównoważonych planów ogrzewania 

i chłodzenia  
-Projekt Planheat – zintegrowane narzędzie dla 
tworzenia planów niskowęglowego ogrzewania 

i chłodzenia

14:00-15:20

Blok Tematyczny Obligacje przychodowe – 
nie(d)oceniony sposób finansowania jst

 panel dyskusyjny                                
Wykonanie budżetów JST w 2016 r. a prognozy 

wynikające z WPF – jak czas zweryfikował 
realistyczność WPF prezentacja 

„Program 500+” a sytuacja finansowa JST 
prezentacja                  

Blok Tematyczny  Równe Szanse – lokalne 
działania na rzecz zatrudnienia młodych osób 

panel dyskusyjny 
Nauka, język i kultura jako siła napędowa gospo-
darki i turystyki regionalnej i krajowej prezentacja

Blok Tematyczny  Czy rząd wspiera samorządo-
we PPP? panel dyskusyjny  „Samorząd - historia-

-polityka”  debata

Samorządy w obliczu wyzwań polityki migracyjnej 
w Europie panel dyskusyjny

Zrównoważony rozwój miast i regionów
 panel dyskusyjny                           

Prezentacja Regionu Singerei

 
  
 

Sala Sukiennice Wawel Barbakan Wisła Mariacka Kraków

Ścieżka Finanse Gospodarka Innowacje Społeczeństwo Środowisko Biznes i samorząd

15:30 - 16:30

Blok Tematyczny  Zmiany w sektorze 
ubezpieczeń w Polsce poprzez rozwój Towarzystw 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Powstanie TUW-ów dla 

samorządów
panel dyskusyjny

Blok Tematyczny Transgraniczne przestrzenie 
gospodarcze – od peryferii do motoru wzrostu 

panel dyskusyjny 
Nowa polityka regionalna dla nowej Ukrainy 

prezentacja

 Wielkie Metropolie - nowe województwa czy 
powiększające się miasta? panel dyskusyjny                                     

Blok Tematyczny Ile państwa w małych ojczy-
znach? panel dyskusyjny 

Prezentacja Międzynarodowego Kongresu 
Burmistrzów

Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją 
bezpieczeństwa wodnego panel dyskusyjny

16:00 - 16:50 
Samorząd gospodarczy w procesie wdrażania 

jednolitego wspólnego rynku panel dyskusyjny

16:40 - 18:00
Blok Tematyczny  Kryzys migracyjny i jego 

wpływ na rynek pracy panel dyskusyjny 
Co w edukacji powinno być darmowe? prezentacja

Blok Tematyczny Turystyka biznesowa szansą 
na rozwój miast i regionów panel dyskusyjny                                    

Prezentacja Regionu Glodeni 

Kontraktowanie i finansowanie świadczeń opieki 
zdrowotnej panel dyskusyjny         

Blok Tematyczny  Sport - samorządy - biznes 
panel dyskusyjny 

Jak wygrać wybory samorządowe? warsztat 

Blok Tematyczny  Rola skutecznego zarządzania 
projektami w samorządzie terytorialnym  

panel dyskusyjny                                                  
 Rozmowa z cyklu „Zwyczajni - Niezwyczajni”

17:00 - 18:00 
Blok Tematyczny  Turystyka biznesowa jako 
czynnik rozwoju lokalnego panel dyskusyjny   

Sekrety sukcesu w zarządzaniu rozmowa

18:20-18:30 Sytuacja finansowa samorządów prezentacja raportu  

18:30 - 20:00 Sesja Plenarna: Solidarność i redystrybucja sposobem na wyrównywanie szans rozwojowych między regionami  - Sala Kraków

20:00 Bankiet Europejskiego Kongresu Samorządów       
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