REGIONSERVIS
Informační a vzdělávací program
Praha - 257 199 616
723 139 905

zveme Vás na reprezentativní akci

pod záštitou Ing. Michala Rabase vícehejtmana Pardubického kraje

Ekonomické fórum Pardubického kraje 2004
- společný rozvojový program EU termín: 28. dubna (st)
místo konání: Pardubice, Výstavní centrum IDEON, Jiráskova 1963, (velký sál)
cílová skupina nebo pozice: starosta, místostarosta, zastupitel, tajemník, ekonom, vedoucí úředník veřejné správy,
reprezentanti veřejné správy, podnikatelé, ředitelé společností, obchodníci, bankéři atp.
zaměření: integrace do EU, ekonomika a finance, hospodářství, veřejná správa, zahraniční obchod a dotace
program:
1.den prezence 8:30 hod.; 9:45 hod zahájení, ukončení odborné části cca 14:00 hod.
10:00 Zahájení fóra:
Ing. Michal Rabas, vícehejtman pro ekonomiku a obchod Pardubického kraje
Lukáš Tesař, ředitel programu REGIONSERVIS
I. panel - ekonomika, finance a rozvoj ČR v EU
10:30 Finanční aspekty příjmu pomoci EU
Ing. Jan Gregor, ředitel Národního fondu, Ministerstvo financí ČR
10:45 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Václav Petříček CSc., náměstek ministra průmyslu a obchodu a vedoucí Úřadu ministerstva
11:00 Ministerstvo pro místní rozvoj
PhDr. Jaroslav Gacka, náměstek ministra pro sekci Hospodářské a strukturální politiky
11:15 Senát Parlamentu České republiky,
Ing. Mirek Topolánek, senátor a místopředseda Senátu Parlamentu ČR
11:30 Česká národní banka
Doc. Ing. Oldřich Dědek CSc., viceguvernér ČNB
11:45 Územní rozpočty a jejich vazba na reformu veřejných financí, očekávaný vývoj v problematice rozpočtového určení
daní a problematika vývoje financování veřejné správy
Ing. Luděk Tesař, externí poradce místopředsedy vlády a ministra financí pro otázky obcí a krajů, Úřad vlády ČR
12:00 REGIONPARTNER
Prezentace partnerů akce společností: KOMERČNÍ BANKA a.s., pobočka Hradec Králové
VCES a.s.
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s.
BELFOR Praha s.r.o.
13:00 přestávka na kávu - diskuze
II. panel - obchodní spolupráce se zahraničními regiony
13:30 Velvyslanectví Rakouské republiky v ČR
Dr. Michael ANGERER, obchodní rada
13:45 Velvyslanectví Ruské federace v ČR
Ivan GALAKTIONOV, obchodní rada
14:00 Velvyslanectví Polské republiky v ČR
Bernard BLASZCZYK, obchodní rada – ministr
14:00 ukončení odborné části
RAUTOVÉ POHOŠTĚNÍ s koktejlem
16:00-17:00
závěr
¾
¾
¾

Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu),
Prezence začíná už v 8:30 hod., k prezenci se dostavte prosím včas, děkujeme,
Parkování je zajištěno přímo před výstavištěm, v místě konání pak navigace k prezenci,
Ředitelství
Elišky Přemyslovny 429
Praha 5 - Zbraslav
156 00

Telefonní spojení
tel: 257 199 616
Fax: 257 199 615
mobil: 723 139 905

Internet
E-mail: info@regionservis.cz
http://www.regionservis.cz

