
 

GMINA 2009 - TARGI DLA GMIN, MIAST I REGIONÓW  

Przegląd produktów i usług dla administracji samorz ądowej  

Zadbane chodniki, place i skwery, profesjonalna i w ydajna obsługa w miejskich urz ędach, 
komfortowe drogi oraz infrastruktura spełniaj ąca wymogi bezpiecze ństwa to najcz ęściej 
artykułowane oczekiwania mieszka ńców Polski.   

Nowoczesne otoczenie  

  
Wygląd miast i wsi ulega obecnie dynamicznym zmianom. Samorządy coraz odwaŜniej korzystają 
z dotacji Unii Europejskiej, decydując się na inwestycje poprawiające nie tylko estetykę ale i komfort 
funkcjonowania.  
Z inicjatywy Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24-27 listopada 2009 roku odbędzie 
się pierwsza edycja Targów dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2009, podczas których 
zaprezentowane zostaną produkty i usługi dla administracji samorządowej. Wystawcy targowi 
przedstawią rozwiązania z zakresu architektury miejskiej (nawierzchnie, oświetlenie ulic, drogi 
rowerowe), elementów małej architektury ulic i placów, architektury krajobrazu (parki, skwery), 
infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury i sportu (tereny rekreacyjne, urządzenia 
sportowe), informatyki w instytucjach publicznych. 
  
Forum Samorz ądowo-Biznesowe  

  
W ramach targów GMINA odbędzie się Forum Samorządowo-Biznesowe – cykl konferencji 
i seminariów, umoŜliwiający zdobycie pełnej, fachowej wiedzy oraz wymianę wiedzy w gronie 
ekspertów.  
  
Wybrane punkty programu Forum Samorz ądowo-Biznesowego:  

  
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) 

Organizator:  Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cie ślak&Kordasiewicz , MTP 

Zaproszeni do debaty eksperci przedstawią modele współpracy z inwestorem prywatnym oraz 
korzyści z niej wynikające, zanalizują case studies oraz zaprezentują dodatkowe źródła finansowania 
inwestycji. 
  

Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów dla projektów inwestycyjnych 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Organizator : Ministerstwo Gospodarki 
Zasady i warunki udzielania wsparcia na przygotowanie terenów pod inwestycje w ramach 
poddziałania 6.2.2  
  
  



Finansowanie i realizacja inwestycji samorządowych 

Organizator:  „Gazeta Samorządu i Administracji”, MTP 

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in zagadnienia zasad i moŜliwości pozyskiwania funduszy 
unijnych w 2010 r. oraz najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych 

  
Informatyka w administracji i instytucjach publicznych 

Organizator: MSWiA Centrum Projektów Informatycznych, MTP 

  
Rozwój obszarów wiejskich. Plan odnowy i rozwoju wsi 

Organizator : Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, MTP 

  
Partnerzy merytoryczni : Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cie ślak&Kordasiewicz , 
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Gazeta Samorządu i Administracji. 
  
Investfield czyli gdzie zainwestowa ć 

  
Zwiedzający targi GMINA – wójtowie, sołtysi, burmistrzowie, prezydenci i starostowie sami mogli będą 
wystąpić w roli wystawców prezentujących ofertę inwestycyjną własnych regionów. Będzie to moŜliwe 
podczas odbywającego się w ramach targów GMINA Salonu Nieruchomości i Inwestycji 
INVESTFIELD. Poza prezentacjami regionów, podczas Salonu planowane jest zorganizowanie 
modelowego Centrum Obsługi Inwestora . Przedstawienie zasad jego działania i wymogów 
funkcjonowania ułatwi wprowadzenie podobnych rozwiązań w polskich urzędach. 
  
Targi jeszcze bardziej profesjonalne  

Podczas targów GMINA funkcjonować będzie nowy system rejestracji zwiedzających, oparty na 
wczytywaniu kodów kreskowychprzy bramkach podobnych do tych stosowanych w wejściach do 
metra. System odpowiadający najwyŜszym światowym standardom uzupełniony zostanie o nową 
aranŜację punktów rejestracyjnych. 
Na stronie internetowej targów GMINA (www.gmina.mtp.pl) działa juŜ rejestracja on line. Wypełnienie 
formularza umoŜliwia zakup tańszego biletu wstępu na targi. Równolegle z targami GMINA odbywać 
się będzie kolejna edycja prestiŜowych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko oraz 
Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika. 
  

Patronat Honorowy nad targami GMINA objęły: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
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