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ngo.pl na Facebooku
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Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej
Konferencji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Temat konferencji:
"Realizacja inwestycji sportowych i rekreacyjnych w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego".
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Podczas konferencji zostaną między innymi zaprezentowane następujące tematy:

"Prawne uwarunkowania realizacji przedsięwzięć PPP w Polsce; aspekty praktyczne" - Tomasz

Korczyński - Adwokat - Kancelaria Wierzbowski Eversheds
"Podsumowanie doświadczeń z przeprowadzonych postępowań - 3 lata obowiązywania ustawy o PPP i o
koncesji na roboty budowlane lub usługi (problemy praktyczne i szanse na przyszłość)" - Agata Kozłowska Investment Support
„Nowe kryteria Eurostat w klasyfikacji przedsięwzięć PPP - "na" lub "poza" bilansem sektora finansów
publicznych" - Witold Grzybowski - Collect Consulting S.A.
„PPP w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej - pierwsze doświadczenia" - dr Rafał Cieślak Kancelaria
Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
„Rola doradcy w przygotowaniu i realizacji projektów PPP" - dr Rafał Cieślak - Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
„Rynek PPP w Polsce" - Centrum PPP
„Dobre praktyki realizacji projektów PPP w sporcie w wybranych krajach Unii Europejskiej” - Magdalena

Cholewa, dr Robert Frey - House of Legal sp. z o.o.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczególowych informacji udziela:
Marta Okupińska
Koordynator konferencji
tel. 42 632 27 20 e-mail: okupinska@newtechlodz.com
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