
 

GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 

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 następujących bloków tematycznych: 

 Architektura miejska (drogi, ulice, mosty, parkingi, place, ścieżki spacerowe, drogi rowerowe, 
chodniki, nawierzchnie, oświetlenie ulic, infrastruktura przystankowa). 

 Elementy małej architektury ulic i placów (ławki, fontanny, ogrodzenia, donice, słupki, kosze) . 

 Planowanie, budowa i konserwacja przestrzeni urbanistycznej, architektura krajobrazu. 

 Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne. 

 Infrastruktura techniczna dla osób niepełnosprawnych. 

 Oświata (placówki oświatowo-wychowawcze). 

 Kultura (biblioteki, placówki upowszechniania kultury). 

 Kultura fizyczna (tereny rekreacyjne, urządzenia sportowe). 

 Informatyka w administracji publicznej.   

  
Targi GMINA staną się unikalnym wydarzeniem, podczas którego w jednym miejscu zobaczyć można 
będzie najnowocześniejsze rozwiązania, w znaczący sposób wpływające na komfort życia w lokalnych 
społecznościach. Bogata i wszechstronna oferta wystawiennicza pomoże zwiedzającym targi – 
reprezentantom samorządów, osobom decyzyjnym w instytucjach publicznych, specjalistom 
ds. strategii rozwoju, podjąć efektywne i korzystne decyzje o planowanych inwestycjach.  
  
Dla firm zainteresowanych prezentacją swojej oferty organizatorzy wydłużyli termin nadsyłania 
zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej targów: www.gmina.mtp.pl. Szczegółowych danych udziela również  
Opiekun Wystawców – Joanna Mizerska: tel. 061 869 2384, e-mail: Joanna.mizerska@mtp.pl  

Forum Samorządowo-Biznesowe 

Targi GMINA odzwierciedlają ideę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Staną się miejscem 
spotkania przedstawicieli samorządów z przedsiębiorcami, właścicielami firm i dostawcami usług. To 
tutaj będą mieli oni okazję nawiązać korzystne kontakty biznesowe, wymienić się uwagami 
i doświadczeniami. Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu poświęcona będzie również konferencja 
w pierwszym dniu targów, współorganizowana przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego 
Cieślak&Kordasiewicz oraz MTP. W jej programie, poza wykładami i prelekcjami, znajdzie się 
analiza „dobrych praktyk” na przykładzie case studies z krajów europejskich oraz dyskusja na temat 
możliwości i sposobów zastosowania PPP w polskich realiach. 
  
W jaki sposób dbać o rozwój obszarów wiejskich? Jakie inwestycje będą najbardziej korzystne dla 
gminy? Jak uzyskać wsparcie na przygotowanie terenów pod inwestycje w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? Jak sprawnie zinformatyzować gminne instytucje? Na te 
i wiele inne pytań znaleźć można będzie odpowiedź podczas Forum Samorządowo-Biznesowego – 
cyklu konferencji i seminariów towarzyszących targom GMINA. Kompleksowa formuła targów 
polegająca na połączeniu różnorodnej ekspozycji oraz merytorycznego programu wydarzeń umożliwi 
zadawanie pytań, wyjaśnienie wątpliwości oraz zdobycie pełnej, fachowej wiedzy. Partnerami 
merytorycznymi Forum są m.in. Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa 
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Wielkopolskiego, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 
Cieślak&Kordasiewicz, Fundacja Promocji Gmin Polskich oraz Gazeta Samorządu i Administracji. 
  
Investfield czyli gdzie zainwestować 
  
Zwiedzający targi GMINA – wójtowie, sołtysi, burmistrzowie, prezydenci i starostowie sami mogli będą 
wystąpić w roli wystawców prezentujących ofertę inwestycyjną własnych regionów. Będzie to możliwe 
podczas odbywającego się w ramach targów GMINA Salonu Nieruchomości i Inwestycji 
INVESTFIELD. W ramach salonu potencjalni inwestorzy i deweloperzy mogli będą zapoznać się ze 
szczegółami inwestycji planowanych w danym regionie kraju. 
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. 
  

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

  
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Więcej na: www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl 
 
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Patronat Honorowy: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów  
Patronat Medialny: Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, Pismo Samorządu 
Terytorialnego Wspólnota, 
Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Sołecka, portal publiczni.pl, portal budowalny.pl. 

DORADZTWO PRAWNE 

Dział prawny Kancelarii zaprasza do współpracy w zakresie przygotowywania umów partnerskich 
w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy UE. Posiadamy duże 
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerskich, uwzględniając projekty o charakterze 
inwestycyjnym, szkoleniowym lub badawczo-rozwojowym. Zawarcie sformalizowanego partnerstwa 
stanowi często istotny element projektu, który decyduje o jego ponadregionalnym charakterze, 
atrakcyjności, obszarze oddziaływania. Wszystkie te elementy wpływają na lepszą ocenę projektu, 
a w efekcie na przyznanie dotacji. Prawidłowo przygotowana umowa partnerska, stanowi 
zabezpieczenie dla wszystkich uczestników projektu i pozwala na jego płynniejszą realizację. 
Doświadczenie Kancelarii zarówno w doradztwie unijnym oraz świadczonych usługach prawnych, 
pozwala na stworzenie właściwego wzoru umowy, który będzie uwzględniał również zasady realizacji 
przedsięwzięć dofinansowanych. Kancelaria świadczy zarówno kompleksowe usługi w zakresie 
konstruowania umowy, jak również oferuje jej zaopiniowanie.  

Osobami kontaktowymi w ramach tych usług są wspólnicy Kancelarii – Rafał Cieślak i Jan 
Kordasiewicz.  
Zapraszamy do współpracy. 

FINANSOWANIE INWESTYCJI 

Klienci zainteresowani sfinansowaniem inwestycji z kredytu bankowego muszą w ostatnich 
miesiącach liczyć się nie tylko z ewentualną odmową udzielenia kredytu, ale także z wydłużoną 
procedurą kredytową. Przyczyny leżą po stronie banków, które po przeprowadzaniu redukcji etatów 
mają mniejsze możliwości produkcyjne, a ponadto, coraz częściej klienci składają wnioski do kilku 
banków, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Kancelaria współpracując z klientami rekomenduje 
prowadzenie rozmów z wieloma instytucjami w sprawie finansowania oraz pośredniczymy w składaniu 
wniosków do wielu instytucji. Dzięki stałej współpracy z wieloma bankami i doświadczeniem 
w zakresie finansowania, jesteśmy w stanie rekomendować najlepsze rozwiązania aktualnie 
występujące na rynku. Korzyści dla klienta: jesteśmy skuteczni - wiemy, który z banków jest 
najszybszy; opiekujemy się klientem - pomagamy w wyborze finansowania, gromadzeniu 
dokumentów, wyjaśniamy warunki i umożliwiamy podpisanie umowy; jesteśmy kompetentni - wiemy 
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wszystko o szczegółach ofert poszczególnych instytucji finansowych wskazując plusy i minusy każdej 
z nich. 

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie finansowania ze środków kredytowych, posiadamy 
doświadczenie w montażach finansowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji 
i zabezpieczonych poręczeniami BGK. Kancelaria współpracuje z bankami, które mają podpisane 
umowy z BGK.  

Zgłoszenia i kontakt: j.rekawek@kdg.waw.pl, 0-501-333-133. 

mailto:j.rekawek@kdg.waw.pl

