Odnawialne Źródła Energii jako wyzwanie dla
sektora samorządu i gospodarki
***
Wpływ reguł konkurencji Unii Europejskiej na
gospodarkę państw członkowskich
***
Rozwój sektora przedsiębiorczości w Unii
Europejskiej
***
Zadania administracji samorządowej
w zakresie współpracy transgranicznej
to obszary badawcze podejmowane podczas międzynarodowej konferencji
naukowej pt.: „Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec
współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej" organizowanej
przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi
Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Urząd
Miasta Tomaszów Lubelski oraz Fundację Mercatus et Civis.
Konferencja odbędzie się w ramach
II Wschodniego Forum
Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim w dniach 8-10
czerwca 2016 r.
Cel i obszary tematyczne:
Tworzenie wspólnego rynku Unii Europejskiej, mimo
znacznych wysiłków Komisji Europejskiej wciąż napotyka na
poważne przeszkody identyfikowane w dwóch obszarach tj.
politycznym i prawnym. W aspekcie politycznym dotyczą przede
wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki
konkurencji, odnawialnych źródeł energii, wsparcia dla
przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w
korzystaniu ze środków unijnych. W aspekcie prawnym
koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad
funkcjonowania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu
terytorialnego na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.
Wschodnie
Forum
Samorządowo-Gospodarcze
z
założenia jest platformą współpracy i wymiany poglądów
liderów samorządowych, przedstawicieli biznesu i nauki.
Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej będą mieli
możliwość wzięcia udziału w dyskusjach panelowych z
przedstawicielami samorządu i biznesu. Planowana konferencja
będzie miała charakter międzynarodowy. Do udziału
zaproszeni zostali specjaliści z zakresu prawa unijnego,
gospodarczego i administracyjnego z Ukrainy.

Wstępny program konferencji:
8 czerwca 2016 r.
12.00 - 14.00 - rejestracja uczestników w hotelu ANTONI
15.00 - wyjazd studyjny „Czar Roztocza"
20.30 - grill Roztoczański (w hotelu ANTONI)
9 czerwca 2016 r.
9.00 - 9.30 - uroczyste otwarcie konferencji i Forum
9.30 - 11.00 - I sesja plenarna
11.00 - 12.30 - II sesja plenarna
12.30 - 13.30 - lunch
13.30 - 15.30 - szkolenia (1 do wyboru)
16.30 - 18.30 wyjazd studyjny „ Zastosowanie
odnawialnej na Roztoczu"
20.30 - uroczysta kolacja (w hotelu ANTONI)
10 czerwca 2016 r.
9.00 - 10.30 - III sesja plenarna
10.30 - 12.00 - IV sesja plenarna
12.00 - 13.00 - lunch
13.30 - wyjazd uczestników

energetyki

Warunki udziału w konferencji

Udział w konferencji jest płatny i wynosi 400,00 zł obejmuje:
o

materiały konferencyjne,

o

wyżywienie: grill
Roztoczański,
(pierwszego i drugiego dnia),

o

uroczysta

kolacja

oraz

lunch

udział w wybranym szkoleniu. Proponujemy następujące szkolenia:
Energetyka prosumencka i inwestycje w OZE,
Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorczości,
Współpraca transgraniczna dla samorządów lokalnych.

o

opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji,

o

udział w wizycie studyjnej „Czar Roztocza" obejmującej zwiedzanie
Rezerwatu Nad Tanwią z przewodnikiem i spływ kajakowy,

o

udział w wizycie studyjnej „Zastosowanie energetyki odnawialnej na
Roztoczu".

Uczestnicy
konferencji
będą
mieć
możliwość
przygotowania
i przesłania artykułów naukowych (w j. polskim lub j. angielskim), które będą
opublikowane:
a) w monografii wieloautorskiej - publikacja zostanie opublikowana w 2016 r. w
wydawnictwu C.H. Beck;
b)

w

czasopiśmie

naukowym

„Review

of

Comparative

Law"

(5 punktów) - numery 3-4 w 2016 r. www.kul.pl/review .

Opłata konferencyjna:
Opłatę konferencyjną z dopiskiem w tytule: „Wschodnie Forum SamorządowoGospodarcze" należy przelać na konto:
FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS"
ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW
PKO BP S.A. 72 1020 1169 0000 8102 0218 1915

Ważne terminy
o

30 maja 2016 r. - zgłoszenie udziału w konferencji
(formularz zgłoszeniowy w załączeniu) na adres e-mail:
wfsg2016@mercatusetcivis.pl;

o

30 maja 2016 r. - termin dokonania opłaty konferencyjnej;

o

30 czerwca 2016 r. - termin nadsyłania tekstów do publikacji.

Komitet Organizacyjny
Dr hab. Marcin Szewczak
Dr Małgorzata Ganczar
Jarosław Król - Prezes Fundacji „Mercatus et Civis"
Mgr Monika Nocek- Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Mgr Paulina Jaszczuk- sekretarz konferencji
Mgr Magda Zbrońska- sekretarz konferencji
Miłosława Malinowska

Noclegi
Uczestnikom Konferencji proponujemy noclegi w następujących hotelach:
Hotel ANTONI WELLNESS & SPA
Łaszczówka Kolonia 85
22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: 84 66 60 180, kom.: 797 325 503
e-mail: biuro@hotelantoni.pl
http://hotelantoni.pl
Hotel ARCADIA SPA
Tomaszów Lubelski
Kolonia Łaszczówka 79
Tel. 84 665 79 30, kom. 695 895 664
e-mail: kontakt@arkadiaspa.pl
http://www.arkadiaspa.pl/article/view/link/strona-glowna.html

Przy rezerwacji noclegu prosimy o podanie informacji że są Państwo
uczestnikami konferencji.

