
Mezinárodní veletrh investiãních pfiíleÏitostí, podnikání 
a rozvoje v regionech URBIS INVEST ve spolupráci 
se Svazem mûst a obcí âeské republiky

Konference

Evropské fondy – 
v˘zva a fie‰ení

• Akce se koná pod záštitou 
ministryně pro místní rozvoj Věry
Jourové

• Co: konference pro města a obce 
s aktuálními informacemi 
k evropským dotacím

• Kdo: odborníci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, samosprávy a
soukromého sektoru

• Kdy: čtvrtek 24. dubna 2014, 
10.30 - 13.00 h

• Kde: Brno - Výstaviště, 
pavilon P, sál P1

Konzultace

Expertnû k evropsk˘m
tématÛm

• Co: expertní konzultace 
k evropským tématům 

• Kdo: místopředseda Evropského
parlamentu a místopředseda Svazu
měst a obcí ČR Oldřich Vlasák

• Kdy: čtvrtek 24. dubna 2014, 
13:00 – 15:00 h

• Kde: Brno – Výstaviště, 
stánek Svazu měst 
a obcí ČR, pavilon P, č. 132

Komunikace

Právní poradna

• Co: poradenství městům a obcím 
k aktuálním tématům – nový
občanský zákoník, sociální reforma,
odpady, registr smluv, NKÚ, veřejné
opatrovnictví, informační 
technologie, dotace aj. 

• Kdo: experti Svazu měst a obcí ČR

• Kdy: čtvrtek a pátek 24. – 25.
dubna 2014

• Kde: Brno – Výstaviště, 
stánek Svazu měst 
a obcí ČR, pavilon P, č. 132

Více informací najdete na www.smocr.cz 

23.– 26. 4. 2014
Brno - V˘stavi‰tû

Doprovodn˘ program Svazu mûst a obcí âR: 24. -25. 4. 2014

Co pfiinese obcím Evropská unie 2014+?

Kolik penûz dostanou a na co je budou moci vyuÏít?  

Jak se vypofiádat s nov˘m Obãansk˘m zákoníkem 
a rostoucí byrokracií?  

Konference – Konzultace – Komunikace

www.bvv.cz/urbis-invest

Využijte volnou vstupenku na veletrh a doprovodný program. 
Registrujte se na www.bvv.cz/urbis-invest a zadejte registrační kód: PROMOSMO
Postup registrace:
- jděte na stránky  www.bvv.cz/urbis-invest
- klikněte na odkaz "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- zadejte registrační kód PROMOSMO 
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete

Svaz měst a obcí ČR, který svými členy čítá téměř osm milionů obyvatel České republiky,
spolupracuje na organizaci mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání 
a rozvoje v regionech Urbis Invest. 
Vstup na konferenci a veletrh je pro členy Svazu a jejich hosty po registraci zdarma.

Registrujte se na 

www.bvv.cz/urbis-invest 

a získejte vstupenku zdarma.


