
 
KONFERENCIA 

 

Financovanie obcí a regiónov 
v Českej republike a na Slovensku Európskou investičnou 

bankou (EIB) 
 

Brno utorok 30. marca 2006 

 
Miesto konania konferencie: Hotel International 

Jazyk konferencie: angličtina, čeština a slovenčina 
 
 

8:45 Káva a registrácia 
 

9:00 Uvítanie a otvorenie 
 

• Ivan Pilip, viceprezident Európskej investičnej banky 
• Jaromír Jech, podpredseda Svazu měst a obcí České republiky 
• Milan Muška, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska 
 

9:40  EIB a jej partneri  
 
Predsedajúci: Ivan Pilip 
 
• Jean Vrla, EIB, vedúci divízie pre úverové operácie v Českej republike a na Slovensku 
 Európska investičná banka – jej úlohy a aktivity 
 
• Pascal Becker, člen predstavenstva Komunalkredit Austria 

Skúsenosti skupiny DEXIA ako prvého partnera EIB v Európskej únii 
 
• Heinz Knotzer, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa České spořitelny 

Sprostredkovanie fondov EIB – efektívny spôsob financovania českých obcí 
 
• Pascal Boijmans, zástupca Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie 
Granty EÚ na podporu financovania obcí a regionálnych investícií 
 
 

10:45 Financovanie projektov EIB – Produktové a sektorové skúsenosti 
 
Predsedajúci: Jean Vrla 

 
• Massimo Cingolani, zástupca vedúceho divízie pre úverové operácie v Českej 

republike a na Slovensku, EIB 
 
Finančné produkty EIB pre regióny a obce 

- priame pôžičky (individuálne a rámcové pôžičky) 
- nepriame pôžičky (globálne pôžičky a strednodobé pôžičky) 

 
• Christoph Gleitsmann, špecialista na vodný a sanitárny sektor, riaditeľstvo projektov, 

EIB 
Financovanie projektov v oblasti životného prostredia 
 

• Brian Field, vedúci ekonóm, riaditeľstvo projektov, EIB 
Financovanie mestskej obnovy a výstavby  

 
Prestávka na kávu 
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11:45  Panelová diskusia  

 
Moderátor: Jan Pokorný 
 

• Marc Lawers, predseda predstavenstva Dexia Banka Slovensko 
• Petr Jaroš, výkonný riaditeľ ČSOB 
• Ivan Pilip, viceprezident EIB 
• Stanislav Juránek, hejtman juhomoravského kraja 
• Miroslav Hošek, zástupca starostu mesta Brno  
• Jan Kubata, zástupca starostu mesta Ústí nad Labem  
• Jiří Čeřovský, starosta mesta Jablonec Nad Nisou  
• Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja  
 

12:50 Záverečné poznámky: Ivan Pilip 
 

13:00 Obed  
 
 
14:30   Odborné semináre – Prípadové štúdie                                      
 

Semináre sa budú konať paralelne a sú pripravené tak, aby účastníkom poskytli podrobný 
pohľad na všetky praktické, finančné a právne aspekty konkrétnych projektov. Semináre 
zároveň poskytnú delegátom dostatok príležitostí, aby vzniesli otázky a prediskutovali špecifické 
potreby ich regiónov/obcí.  
 
Môžete sa zaregistrovať na nasledujúce semináre : 

 
 Globálne pôžičky na spolufinancovanie malých a stredných investícií spolu 

s Európskou komisiou 
 Rámcové pôžičky pre viacero odvetví na spolufinancovanie strednodobých 

investičných programov spolu s Európskou komisiou  
 Financovanie projektov mestskej vodovodnej infraštruktúry EIB a Európskou komisiou  
 Financovanie projektov regionálnej dopravnej infraštruktúry EIB a Európskou 

komisiou 
 
 

17:00 Koniec programu 
 

 
Aktualizovaný program a viac informácií nájdete na www.eib.org/events 
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