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Godz. 10:00-11:00 PANEL DYSKUSYJNY
Rola administracji publicznej we wsparciu rozwoju eksportu polskich przedsiębiorstw
Systemy wsparcia eksportu tworzy się, by zrównać szanse własnych przedsiębiorców konkurujących na
światowych rynkach. W Polsce obowiązuje Rządowy Program Finansowego Wspierania Eksportu
stawiający sobie za cel pobudzenie polskiego eksportu poprzez ułatwienie dostępu do kredytów
finansujących eksport. Przy Urzędach Marszałkowskich działają Centra Obsługi Inwestorów i
Eksporterów, których zadaniem jest udostępnianie przedsiębiorcom usług informacyjnych, niezbędnych
do działań eksportowych i inwestycyjnych poza granicami Polski. Czy działania podejmowane przez
administrację są adekwatne do nowych wyzwań? Jeśli nie, jak należy je usprawnić?

Godz.11.00-11.10 PRZERWA
Godz. 11.10-11:30 ROZMOWA
Polska Strefa Inwestycji – wsparcie na czas pandemii
Godz. 11:30 – 12:20
PANEL DYSKUSYJNY
Invest in Region! – jak wykorzystać potencjał inwestycyjny miast i regionów?
Rozwój miast zależy od wielu czynników. Wśród nich szczególną rolę odgrywają poczynione w miastach
inwestycje. By przyciągnąć inwestorów, zarówno tych zagranicznych jak i krajowych, region musi być
atrakcyjny. Coraz częściej o wyborze miejsca pod inwestycje decyduje nie tylko jego lokalizacja, ale i
jakość życia, które się w nim wiedzie. Jak sprawić by miasto i region stały się inwestycyjnie interesujące?

Godz. 12:20 – 12:30 PRZERWA
Godz. 12:30 – 13:00 ROZMOWA z Laureatami Rankingu
Efektywne zarządzanie finansami
Godz. 13:00 – 13:30 ROZMOWA
Jubileusz w trudnych czasach – 30 lecie samorządu w Polsce
Godz. 13:30-13.40 PRZERWA
Godz. 13:40 – 14:00
Sądecczyzna znana czy nieznana na rynku międzynarodowym?
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Godz. 14:00-15:00
Forum Polsko Czeskie
Polska i Republika Czeska są od kilkunastu lat państwami członkowskimi Unii Europejskiej, aktywnie
zaangażowanymi w realizację celów i zadań Unii Europejskiej. Wieloletnie sąsiedztwo oraz wspólne cele
przyczyniły się do rozwinięcia wielopłaszczyznowej współpracy między obydwoma krajami. Mimo
trwającej pandemii, która znaczenie utrudniła współpracę transgraniczną między Polską i Czechami,
chęć wspólnego realizowania projektów i współpracy jest nadal silna. Jakie były największe wyzwania,
przed którymi stanęły Polska i Czechy podczas pandemii koronawirusa? Jakiego wsparcia udzieliły rządy
Polski i Czech jednostkom samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwom w łagodzeniu skutków
pandemii? Jakie wnioski można wyciągnąć z dotychczasowych doświadczeń?

9 GRUDNIA 2020 R.
Godz. 9: 20 – 9: 50 WARSZTATY
Samowystarczalne JST
Godz. 9: 50 -10:00 PRZERWA
Godz. 10:00-11:00 PANEL DYSKUSYJNY
Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu
partnerskich relacji
Bliska współpraca i dobre stosunki sąsiedzkie leżą w interesie państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Wspólne, skoordynowane działania są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych. Ich
zaangażowanie w projekty transgraniczne, wymiana poglądów i doświadczeń znacząco wpływają na
rozwój tych terenów, zwiększają również ich atrakcyjność inwestycyjną. Jakie czynniki ułatwiają a jakie
utrudniają współpracę transgraniczną?

Godz.11.00-11.10 PRZERWA
Godz. 11.10-11:30 ROZMOWA
Instrumenty wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej
Godz. 11:30 – 12: 20 PANEL DYSKUSYJNY
Inteligentna infrastruktura miejska - jak Covid przyspieszył rozwój wizji Smart Cities
Pandemia w sposób znaczący i do tej pory niespotykany przyczyniła się do zmiany funkcjonowania
wielu podstawowych obszarów funkcjonowania miast. Od strony obszarów funkcjonowania miasta są to
przede wszystkim: organizacja edukacji zdalnej w szkołach, poprawa komunikacji wewnętrznej oraz
zdalna praca urzędników, e-obsługa mieszkańców i podmiotów gospodarczych, elektroniczne
realizowanie procedur administracyjnych (obsługa wniosków, wydawanie decyzji) oraz cyfrowe
zarządzanie infrastrukturą miasta. Czy tylko tak ekstremalne sytuacje jak pandemia muszą być
akceleratorem zmian?

Godz. 12:20 – 12:30 PRZERWA
Godz. 12:30 – 13:00 ROZMOWA
Rozmowa z laureatami rankingu społecznego
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Godz. 13:00 – 13:30 WARSZTATY
Grupy Zakupowe. W poszukiwaniu efektywności
Godz. 13:30 – 13:40 PRZERWA
Godz. 13:40 – 14:00 ROZMOWA
Polscy liderzy eksportu – czy 2021 będzie turbulentny?
Godz. 14:00-15:00 PANEL DYSKUSYJNY
Patriotyzm lokalny w gospodarce. Czy biznes regionalny może być alternatywą
względem wielkich przedsiębiorstw?
Biznes lokalny spotyka się z wieloma przeszkodami na drodze do rozwoju. Duże korporacje i
międzynarodowe firmy bardzo często stanowią konkurencję na regionalnych rynkach. Z drugiej strony,
mniejsze biznesy lokalne oferują ciekawe rozwiązania i przyczyniają się do rozkwitu gospodarczego
danego regionu. Jak promować lokalnych przedsiębiorców w starciu z wielkimi graczami? Czy lokalny
patriotyzm w gospodarce jest dziś opłacalny?

Godz.15.00-15.10 PRZERWA
Godz. 15: 10-16:00 PANEL DYSKUSYJNY
Ochrona zdrowia w dobie Covid-19
Polski system ochrony zdrowia przechodzi jedną z najtrudniejszych prób ostatnich lat. Przekształcanie
szpitali w jednoimienne, które przed epidemią były ośrodkami leczenia wielu grup pacjentów,
spowodowało wiele trudności w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych przez osoby z innymi schorzeniami.
Podobnie z wyodrębnieniem łóżek dla pacjentów covidowych w szpitalach powiatowych. Odwołane
zabiegi planowe, wydłużanie się kolejek, brak możliwości skorzystania z rehabilitacji to kluczowe
problemy na które zwracają uwagę pacjenci. Grom obowiązków spadł także na samorządy. Jak
funkcjonuje system w krytycznej sytuacji, w której się znalazł?

UDZIAŁ
Wydarzenie odbędzie się na platformie zoom. Udział w kongresie jest bezpłatny. Obowiązuje
rejestracja on-line:
https://zoom.us/webinar/register/WN_N9q55qDoRkmB0aN3nNZs8w
Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo dane do logowania.
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PARTNERZY

Projekt współfinansowany przez Ministra
Rozwoju

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020.
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