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Tradiční odborná konference programově zaměřená na aktuální témata samospráv, 
je jednou z největších akcí tohoto druhu u nás.

5. listopadu 2019 | Praha
PVA EXPO PRAHA, Kongresový sál, Beranových 667, Praha 9-Letňany

14. listopadu 2019 | Olomouc
Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17

Nabídka fi remní prezentace

DEN 
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PŘEDBĚŽNÁ TÉMATA

Blok Ministerstva pro místní rozvoj
 Nové dotace pro venkov v roce 2020
 Program VÝSTAVBA – podpora pro sociální byty
 Příprava programového období EU 2021–2028

Společný blok Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
 Dostupná a čistá voda pro obce a města
 Obnova lesů a výstavba malých rybníčků a vodních nádrží

Blok Ministerstva fi nancí
 Návrh rozpočtu a fi nancování obcí v roce 2020
 Územní rozpočty – aktuální stav, vývoj a výhled

Blok Ministerstva vnitra
 Poznatky kontroly a dozoru z oblas   samostatné působnos  
 Činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky



Konference je určena zástupcům nejen malých obcí a přináší maximum 
informací z oblas   rozvoje venkova, dotační poli  ky či fi nancování, reaguje na 
nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblas   činnos   veřejné správy. 
Koná se dvakrát ročně, a to v Praze a v Olomouci.

Součás   programu je i výměna zkušenos   a diskuze s představiteli resortních 
ministerstev i předními odborníky ve veřejné správě. Konference se pravidel-
ně účastní také členové vlády.

Nedílnou součás   je také doprovodná výstava fi rem, které nabízejí produkty 
a služby obecním a městským úřadům. Vystavovatelé jsou z řad dodavatelů 
informačních systémů, GIS, městského mobiliáře, dětských hřišť či veřejného 
osvětlení. Dále jsou to specializované konzultační společnos   či dodavatelské 
fi rmy z oblas   zpracování odpadu, vodohospodářství, fi nančních služeb či eko-
logických řešení pro venkov. Velký zájem ze strany účastníků je i o komunální 
nebo lesní techniku.

O významu akce svědčí pravidelná vysoká účast více než 700 účastníků a 80 
fi remních prezentací.

O KONFERENCI



PARTNERSTVÍ KONFERENCE
 Pro bližší informace a cenovou nabídku na míru kontaktujte manažerku konference na 
adrese: brychtova@ponca.eu.
Možnost vlastní přednášky v rámci programu, nadstandardní prezentační plocha podle vašeho 
výběru, umístění loga v sále, na webových stránkách konfe rence,  skových materiálech atd.

MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE

VKLÁDANÁ INZERCE
Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci
Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny konference.

Zápis do katalogu fi rem
Stručné představení fi rmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v  ště-
né podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.

Podmínky pro zařazení letáku do sborníku
Formát A4, gramáž max. 135 g/m2, počet ks 950. V případě objednávky pouze jednoho 
termínu dodejte 500 ks. Leták jiných parametrů bude přiložen ke konferenčním materiálům.

PŘÍMÁ PREZENTACE
Prezentační místo v přísálí
1× stůl, 2× židle, přípojka el. energie, konferenční materiály

2× vystavovatelský průkaz
Vstup na konferenci, občerstvení, oběd

Zápis do katalogu fi rem
Stručné představení fi rmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v  štěné 
podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.

Vkládaná inzerce
Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci. Sborník vychází v nákladu 
950 ks a je společný pro oba termíny akce. Parametry – formát A4, gramáž max. 135 g/m2, 
počet ks 950. V případě objednávky pouze jednoho termínu dodejte 500 ks. Leták jiných 
parametrů bude přiložen ke konferenčním materiálům.

Umístění vlastního výstavního prvku – požadavek je nutno označit v objednávce

Sleva 15 % na objednávky došlé do 27. 9. 2019

Doplňková nabídka k přímé prezentaci
Pronájem venkovní plochy – omezené množství pouze do vyčerpání kapacity
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Časopis OBEC & fi nance
 MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

NEJZAZŠÍ TERMÍN DODÁNÍ TISKOVÝCH MATERIÁLŮ
Materiály zašlete na adresu TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha - Libeň 
nejpozději do 24. 10. 2019. Po tomto termínu pořadatel negarantuje zajištění distribuce 
vkládané inzerce. V případě dotazů kontaktujte sekretariat@ponca.eu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
24. 10. 2019 nebo v případě naplnění kapacity

NABÍDKA INZERCE
Časopis OBEC & fi nance je odborné periodikum přinášející 
informace subjektům veřejné správy a samosprávy. Zároveň 
nabízí prostor fi rmám, které dodávají své výrobky a služby 
municipální sféře. Vydavatelem časopisu je společnost 
TRIADA, spol. s r. o.

Časopis OBEC & fi nance vychází 5× ročně ve formátu A4 
a v nákladu 3000 vý  sků. Je do dá ván téměř do všech obcí, měst, 
krajů a dalších ins  tucí státní a veřejné správy v České republice.

PROFIL ODBĚRATELŮ

obce

města

státní správa

fi rmy

ostatní
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& finance

Zprávy Ministerstva financí

Informace Ministerstva pro místní rozvoj

Zprávy Ministerstva financíInformace Ministerstva pro místní rozvoj



starosta 68 %

místostarosta 13 %

ostatní 19 %

PROFIL ÚČASTNÍKŮ NA 51. KONFERENCI DMO

KONTAKTY
POŘADATEL

PONCA, spol. s r. o.
Drahobejlova 1142/34
190 00 Praha 9
IČO: 27461840
www.denmalychobci.cz

PRODUKCE A ZAJIŠTĚNÍ

TRIADA, spol. s r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
T: +420 284 001 284
E: info@triada.cz
www.triada.cz

Český zavináč, z.s.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

MANAŽERKA KONFERENCE

Blanka Brychtová
T:  +420 284 001 284

+420 603 842 731
E: brychtova@ponca.eu

DALŠÍ INFORMACE

Simona Češková
T: +420 604 544 560
E: sekretariat@ponca.eu

Kateřina Pánková
T: +420 603 587 293
E: pankova@ponca.eu

PROGRAMOVÝ 
GARANT
Časopis OBEC & fi nance

S PODPOROU
Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv ČR 
Spolek pro obnovu venkova ČR

www.denmalychobci.cz


