BUDOUCNOST
DEVELOPMENTU A VÝSTAVBY V ČR III.
5. listopadu 2021 od 10.00 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Aktuální situace a další výhled vývoje ekonomiky ČR. Vývoj
úrokových sazeb a dalších klíčových proměnných s největším vlivem
na vývoj developmentu v ČR. Vize výstavby pro velká města. Nově
připravovaná legislativa k podpoře developmentu v České republice.

Budoucnost developmentu a výstavby v ČR III.

CEEC Research, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
pro místní rozvoj a JRD GROUP Vás zvou na konferenci Budoucnost
developmentu a výstavby v ČR. Diskuse se ponese v duchu
aktuální situace na developerském trhu, nově připravované
legislativy k podpoře developmentu a dalšího směřování z pohledu
ředitelů developerských společností.
Termín konání a místo konání:
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Budoucnost developmentu a výstavby v ČR III.

Program
09.30 – 10.00

Registrace příchozích účastníků, neformální snídaně

10.00 – 10.05

Přivítání účastníků a prezentace výsledků nejnovější
Studie developerských společností H2/2021

10.05 – 10.20

Rozplývá se český sen o vlastním bydlení? Aktuální situace a další
výhled vývoje ekonomiky ČR. Vývoj úrokových sazeb a dalších klíčových
proměnných s největším vlivem na vývoj developmentu v ČR.

10.20 – 10.40

Nedostupnost bydlení - státní vs. obecní výstavba - aktuální situace na
developerském trhu a další směřování z pohledu ředitelů společností.

10.40 – 11.00

Vize výstavby pro Prahu v následujících letech. Zrychlí nebo naopak
zpomalí nový stavební zákon přípravu developerských projektů a jaký je
strategický plán pro Prahu do roku 2030? Jaké jsou překážky při výstavbě
- bude uspokojena poptávka po bydlení?

11.00 – 11.20

Aktuální situace a pohled veřejných a privátních investorů
na ceny stavebních materiálů

11.20 – 11.30

Diskuse

11.30 – 12.30

Společný oběd a neformální diskuse o aktuálním dění na trhu

Srdečně Vás zvou
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