Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez bank od wielu lat. W tym roku już po
raz czternasty będziemy gościć w Warszawie blisko 400 przedstawicieli samorządu
terytorialnego ze wszystkich szczebli z całej Polski. Konferencja została objęta Patronatem
Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Cel spotkania od lat jest
niezmienny i polega na stworzeniu miejsca debaty nad kierunkami rozwoju samorządów,
ich rolą w rządowej strategii rozwoju oraz finansowaniem inwestycji. Głównym motywem
tegorocznej konferencji będzie raport przygotowany przez głównego ekonomistę Banku
Gospodarstwa Krajowego - Mateusza Walewskiego.

Celem raportu będzie

zobrazowanie potrzeb inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i możliwości
ich sfinansowania.
Raport będzie się składał z następujących części:


Struktura historyczna dochodów i wydatków samorządów



Dotychczasowe wydatki i potrzeby inwestycyjne – historia, struktura ich
finansowania i prognozy



Prognoza dochodów, wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej



Prognozowane możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych z funduszy
unijnych



Konieczność finansowania własnego a możliwości zadłużeniowe gmin

Pierwszy dzień konferencji będzie miał charakter plenarny drugi natomiast warsztatowy
i skupi się między innymi na możliwościach wypełnienia luki mieszkaniowej
i ekologicznych zmianach w polityce energetycznej.

W tym roku przypada również 95 rocznica powstania BGK. Jest to dla banku wyjątkowe
święto i okazja podzielenia się historią i planami na przyszłość z zaproszonymi gośćmi. Od
chwili powstania BGK realizując swoją misję wspiera samorządy w realizacji zadań i
inwestycji. Konferencja będzie finansowana ze środków własnych banku oraz
współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej z grantu Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria ul. Królewska 11,
Warszawa.

Agenda konferencji:
12 września:
10:00 - 11:00 | Rejestracja gości, powitalna kawa
11:00 - 11:10 | Otwarcie konferencji – Prezes BGK
11:10 - 11:45 | Wystąpienia zaproszonych gości
11:45 - 12:45 | Raport BGK „Nakłady inwestycyjne JST” – Główny ekonomista BGK
12:45 - 13:45 | Lunch
13:45 - 14:30 | Finansowanie inwestycji samorządowych
14:30 - 15:15 | Programy mieszkaniowe
15:15 - 15:30 | Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 | Finansowanie potrzeb inwestycyjnych JST ze środków UE w ramach nowej
perspektywy finansowej
16:15 - 16:45 | Podsumowanie dnia
16:45 - 19:00 | Przerwa
19:00 - 20:00 | Występ artystyczny
20:00 - 00:00 | Kolacja
13 września:

09:30 - 10:00 | Powitalna kawa i poczęstunek
10:00 - 11:30 | Finansowanie inwestycji samorządowych
11:30 - 12:30 | Programy mieszkaniowe
12:30 - 13:30 | Finansowanie inwestycji JST ze środków publicznych na preferencyjnych
warunkach
13:30 - 14:30 | Lunch

Opis Paneli
Dzień I
Raport BGK „Nakłady inwestycyjne JST” 11:45 – 12:45
Główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski przedstawi
wyniki wstępnej analizy dotyczącej możliwości utrzymania aktywności inwestycyjnej
jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie do roku 2030 w sytuacji
potencjalnie malejącego finansowania dotacyjnego z funduszy europejskich. Analiza
uwzględnia ograniczenia prawne dotyczące finansowania wydatków inwestycyjnych JST,
różne scenariusze redukcji tempa napływu środków dotacyjnych oraz wrażliwość
otrzymanych wyników na zmiany warunków makroekonomicznych i warunków
finansowania dłużnego.

Finansowanie inwestycji samorządowych 12:45 – 13:30
Moduł poświęcony formułom finansowania inwestycji realizowanych przez samorządy
oraz spółki komunalne w kontekście zmian uwarunkowań związanych m.in. z możliwym
ograniczeniem środków unijnych czy ostatnią nowelizacją Ustawy o finansach
publicznych. Paneliści – przedstawiciele samorządów, kancelarii prawnej oraz BGK podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie źródeł i form finansowania inwestycji, a
także podejmą dyskusję na temat potencjalnych rozwiązań, po które samorządy będą
mogły sięgać, aby nie zwalniać tempa realizowanych inwestycji.
Programy mieszkaniowe BGK 14:30 – 15:15
Podczas tego modułu słuchacze zapoznają się z tematyką budownictwa mieszkaniowego,
możliwościami jego finansowania na zasadach preferencyjnych i rynkowych, aktualnymi
wyzwaniami dla sektora oraz rolą samorządów w rozwoju mieszkalnictwa. Paneliści
reprezentujący środowisko samorządowe, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, BGK oraz
PFR Nieruchomości wspólnie zastanowią się nad perspektywami budownictwa
mieszkaniowego, w szczególności na wynajem oraz ofercie finansowania, która
umożliwia zaspokojenie potrzeb gmin.

Finansowanie potrzeb inwestycyjnych JST ze środków UE w nowej perspektywie
finansowej 15:15 – 16:00
Tematyka poruszana w trakcie modułu koncentrować się będzie na zagadnieniach
związanych z kierunkami oraz celami unijnej polityki spójności realizowanej w Polsce w
kolejnym okresie programowania. Uwzględnione w szczególności zostaną te obszary,
które mają bezpośredni wpływ na możliwości inwestycyjne oraz potencjalne źródła
finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiona zostanie
również dotychczasowa oraz przyszła rola BGK jako krajowego banku rozwoju, polegająca
nie tylko na efektywnej dystrybucji środków unijnych, ale przede wszystkim na
projektowaniu i kreowaniu trwałych mechanizmów wsparcia polskiej gospodarki w ujęciu
zarówno krajowym jak i regionalnym oraz lokalnym.

Dzień II
Finansowanie inwestycji samorządowych – warsztaty 10:00 – 11:30
Kontynuacja dyskusji nt. możliwych form finansowania inwestycji samorządowych.
Eksperci BGK - wspólnie z zaproszonymi gośćmi - przedstawią sposób finansowania
inwestycji poprzez powierzenie realizacji zadań własnych oraz omówią zagadnienia
związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. W trakcie modułu poruszona zostanie
także problematyka emisji obligacji w kontekście zmian regulacji prawnych.

Programy mieszkaniowe BGK – warsztaty 11:30 – 12:30
Zaprezentowane

zostaną produkty

BGK

oraz PFR

Nieruchomości

dotyczące

mieszkalnictwa, w szczególności:


finansowanie bezzwrotne z Funduszu Dopłat,



kredyty preferencyjne SBC,



kredyty budowlane BGK,



finansowanie kapitałowe w różnych formułach (PAF, PAG, PPP).

Zostaną również omówione możliwości łączenia produktów jako źródeł finansowania tej
samej inwestycji.

Finansowanie potrzeb inwestycyjnych JST ze środków publicznych na preferencyjnych
warunkach – warsztaty 12:30 – 13:30
W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty aplikowania oraz
wykorzystania preferencyjnego finansowania przyznawanego przez BGK dla jednostek
samorządu terytorialnego. Przedstawiona zostanie oferta Banku w obszarze rewitalizacji,
efektywności energetycznej, zapewnienia dostępności do budynków dla osób
o szczególnych potrzebach, paliw alternatywnych, a także systemu ERTMS. Uczestnicy
spotkania będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami zajmującymi się
na co dzień wdrażaniem poszczególnych Projektów oraz zapoznania się ze szczegółami
oferty w tym korzyściami i wymogami związanymi z wykorzystaniem oferowanego przez
BGK wsparcia.

