Krajowy Kongres Forów Skarbników
12 – 13 czerwca 2018
Jachranka
O KONGRESIE
Kongres jest wydarzeniem, które zgromadzi Skarbników samorządów terytorialnych z całej Polski.
Skarbnicy to urzędnicy samorządowi wysokiej rangi – pełnią funkcję kierowników lub dyrektorów
finansowych urzędów i odpowiadają za ich prawidłową gospodarkę finansową.
Celem Kongresu są szkolenia, debaty oraz integracja środowiska Skarbników. Istotnym aspektem
wydarzenia jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Kongres jest także miejscem
debaty z przedstawicielami władz centralnych. Tematami wiodącymi tegorocznej edycji są
ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku VAT, ordynacja podatkowa ze szczególnym
uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych i polityka rachunkowości.
O FUNDACJI
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała w 1989 roku. Od powstania głównym jej celem
jest wspieranie samorządów w Polsce i za granicą. Doradzamy samorządom, szkolimy, prowadzimy
badania, realizujemy liczne projekty wspierające szeroko rozumianą demokrację lokalną,
partycypację i aktywność obywatelską oraz prowadzimy fora samorządowe. Według naszych
badań z usług Fundacji skorzystało dotychczas aż 90% wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce. A przez ostatnie 27 lat przeszkoliliśmy ponad 1,5 mln osób. Raport roczny
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za 2016 rok wykazał, że przy regionalnych ośrodkach działa
ponad 60 Forów. Zrzeszają one ponad 4 000 członków i reprezentują prawie 20 grup zawodowych.
W 2016 roku odbyły się 464 spotkania forów ze średnią dzienną ilością 70 uczestników. Wśród
forów bardzo ważną rolę odgrywają Fora Skarbników, które są inicjatorem I Krajowego Kongresu
Forów Skarbników.
OFERUJEMY
- uczestnictwo w Kongresie,
- bezpośredni kontakt ze Skarbnikami z jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski,
- możliwość prezentacji produktów i usług wśród uczestników Kongresu,
- promocję Partnera przed kongresem, w trakcie oraz po jego zakończeniu.

PROGRAM
Zgodnie z dotychczasową praktyką pierwszy dzień Kongresu to sesje plenarne. Drugiego dnia
odbędą się panele dyskusyjne poświęcone wybranym tematom. Program jest konsultowany ze
środowiskiem Skarbników i wkrótce będzie opublikowany.

FORMY UCZESTNICTWA W KONGRESIE
Pakiet
Elementy pakietu

Brązowy
(3 000 zł )

Srebrny
(5 000 zł)

Złoty
(10 000 zł)

Udział przedstawiciela Partnera w dwóch dniach
Kongresu z noclegiem

Partner
Główny
(15 000 zł)

*

Udział przedstawiciela Partnera w dwóch dniach
Kongresu bez noclegu

*

*

*

*

Materiały promocyjne sponsora
materiałów konferencyjnych.

dołączone

do

*

*

*

*

Umieszczenie logotypu sponsora
konferencyjnych i na stronie www.

w

materiałach

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Materiały promocyjne sponsora wyłożone w Foyer.
Powierzchnia wystawiennicza w miejscu Kongresu
(bez aranżacji, ok. 3 m2)
Uczestnictwo w panelach dyskusyjnych w 2 dniu
Kongresu (prezentacja do 12 min.)

*

Wystąpienie podczas głównej sesji plenarnej w 1 dniu
Kongresu (prezentacja do 15 min.)

*

Status Partnera Głównego Kongresu.

*

*podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT

