
Dzień II
Termin: środa, 15.04.2015 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
Godzina: 9.45-14.30

Panele dyskusyjne
Aula
9.00 Rejestracja gości
9.45 Powitanie gości
10.00 „Rewitalizacja Centrum Sosnowca 
czyli wizytówka miasta na nowo”
    • „Patelnia” AD 2015 – co dalej?
    • Modrzejowska – ulica wymarła? Role głównych ulic centrum
    • Centrum miasta – wizytówka czy wstyd?
    • Utracona przestrzeń publiczna centrum?
    • Wybór przedsiębiorcy do zespołu rewitalizacji centrum
11.30 „Kultura i Historia Sosnowca
czyli ile są warci Jan Kiepura i Pola Negri?”
    • Moda na nawiązania do przeszłości Sosnowca
    • Lokal na kulturę – stwórz kultowe miejsce
    • Dni Sosnowca – dla kogo?
    • Sosnowiecka oferta kulturalna 
13.00 „Budżet Obywatelski 2015
czyli zaprojektuj przestrzeń wokół siebie”
    • Nowe zasady II edycji budżetu
    • Na jakim etapie są wygrane projekty?
    • Jak promować budżet obywatelski?
    • Budżet obywatelski – dzieli czy łączy

Sala 05
10.00 „Edukacja a przedsiębiorczość czyli edukacja zawodowca”
    •  Jak szkoły uczą przedsiębiorczości – co na to rynek?
    •  Czy młodzież wie jak być przedsiębiorczym?
    •  Czy edukacja i biznes mówią tym samym językiem?
    •  Praktyczny wymiar nauki – realna potrzeba, czy fikcja?
11.30„Sport i rekreacja czyli gdzie się podziały tamte wyniki?”
    •  Nowy stadion i hala – dla kogo?
    •  Kluby sportowe Sosnowca – wielkie tradycje, małe efekty?
    •  Pieniądze dla profesjonalistów czy amatorów?
    •  Sosnowiecka oferta rekreacyjna

Dzień I - 14.04.2015 r.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8

Dzień II - 15.04.2015 r.
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
W panelach dyskusyjnych wezmą udział
samorządowcy, dziennikarze oraz przedsiębiorcy

www.sosnowiec.pl

Dzień I
Termin: wtorek, 14.04.2015 r.
Miejsce: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8
Godzina: 9.45-13.30
Harmonogram wystąpień
9.00 Rejestracja gości
9.45 Powitanie gości
Przedstawienie nowych władz Sosnowca
10.00 „Smart specjalizacje i wsparcie dla przedsiębiorców”
Anna Jedynak, Zastępca Prezydenta Miasta
10.15 „Nowa perspektywa finansowa UE 2014 – 2020
- jak i na co zgarnąć unijne pieniądze?”
Adriana Witkowska-Konieczny, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
11.00 „ARL – rozwój i wsparcie MMŚP”
„Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny- znajdź swoją przestrzeń”
Grzegorz Dąbrowski, Agencja Rozwoju Lokalnego
Monika Zając, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
11.15 „Wyższa Szkoła Humanitas – nauka dla przedsiębiorczości”
Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Wyższa Szkoła Humanitas 
11.30 „Sosnowiec – nowy początek
- Pakiet Przedsiębiorcy oraz Pakiet Mieszkańca”
Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca o ulgach 
i zachętach dla przedsiębiorców i mieszkańców
12.00 Głos przedsiębiorcy – otwarta dyskusja. Zadaj pytanie!
12.30 Poczęstunek
Możliwość rozmowy z Prezydentem, samorządowcami, 
naczelnikami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz ekspertami 
z instytucji otoczenia biznesu


