
 
 

 Inwestycje dla rozwoju i integracji GMINA 2010  

  

W dniach 23-26 listopada odb ędzie si ę  II edycja Targów Produktów i Usług dla Samorz ądów 
Lokalnych GMINA - areny spotka ń oraz rozmów biznesowych sektora publicznego 
i prywatnego.  

Tegorocznej edycji targów towarzyszy hasło Inwestycje - Rozwój - Integracja,  a tematyka ekspozycji 
oraz program wydarzeń towarzyszących koncentrować się będą wokół zagadnień dotyczących 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, integracji mieszkańców oraz rozwoju miast, mniejszych 
miejscowości oraz terenów wiejskich.  

Atutem targów jest szeroka oferta produktów i usług z zakresu architektury miejskiej, infrastruktury 
techniczno-komunikacyjnej, nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, oświaty i sportu, 
informatyki w instytucjach publicznych oraz informatyzacji gmin.  

Wydarzeniu towarzyszy Salon Nieruchomo ści i Inwestycji INVESTFIELD , umoŜliwiający 
prezentację oferty inwestycyjnej miast i wsi, specjalnych stref ekonomicznych oraz instytucji 
wspierających rozwój regionów. 

By wziąć udział w targach naleŜy zamówić formularze zgłoszeniowe. Szczegółowych informacji na 
temat uczestnictwa udziela Joanna Mizerska, tel. 61 869 2384 (e-mail: joanna.mizerska@mtp.pl)  
 
Konferencje, seminaria, debaty  

Ekspozycję wystawców wzbogaci Forum Samorządowo-Biznesowe, program debat, seminariów 
i konferencji przygotowywany wspólnie z departamentami ministerstw, stowarzyszeniami 
samorządowymi oraz wydawnictwami. 

Pierwszego dnia wykład inaugurujący targi wygłosi współtwórca reformy samorządowej i honorowy 
gość wydarzenia prof. Michał Kulesza. W tym dniu równieŜ wiele uwagi poświęcone zostanie 
zagadnieniom Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do udziału w konferencji dotyczącej tej tematyki 
zaprasza Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cie ślak & Kordasiewicz.  

Program trzeciego dnia Forum Samorządowo-Biznesowego w znacznej mierze dotyczył będzie 
rozwiązań przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Partnerem tego bloku tematycznego jest 
Fundacja INTEGRACJA. Podczas konferencji przedstawione zostaną prawidłowe rozwiązania oraz 
przykłady kuriozalnych pomysłów na dostosowanie przestrzeni publicznej i budynków do potrzeb osób 
z niepełno sprawnościami. 

W ramach Forum Samorządowo-Biznesowego nie zabraknie takŜe tematyki urbanistyki operacyjnej 
w kontekście procesów inwestycyjnych, Funduszu Sołeckiego, e-urzędu oraz informatyzacji gmin.  



 
Korzy ści  

Wszechstronna tematyka, program debat i seminariów, spotkania przedstawicieli samorządów 
z inwestorami i dostawcami usług to najwaŜniejsze zalety targów GMINA. Organizowane 
w nowoczesnych wnętrzach poznańskich targów wydarzenie to dla wystawców moŜliwość prezentacji 
najnowszych produktów z wielu dziedzin, dla zwiedzających natomiast szansa na nawiązanie 
kontaktów, konsultacje z producentami oraz praktyczne zapoznanie się z ofertą.  

Druga edycja targów GMINA 2010 odbędzie się w towarzystwie dwóch wydarzeń o nieco dłuŜszej 
tradycji – Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO oraz Międzynarodowych Targów 
Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, będąc tym samym gwarancją synergii branŜ. 
 
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Więcej informacji: www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl  
Patronat Honorowy: Ministerstwo Infrastruktury, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich 
RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
Gość Honorowy: prof. Michał Kulesza, profesor UW, partner Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 
Patronat Medialny: Rzeczpospolita, serwis internetowy samorzad.rp.pl 
 


