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Monitoring Rynku lJ!r~
Budowlanego 2009 ~ I
27 pazdziernika w hotelu LORD w Warszawie
odbyla sie corocznie organizowana przez agencje ASM - Centrum
Badan i Analiz Rynku Sp. z 0.0. konferencja Monitoring Rynku Bu
dowlanego. XII edycja MRB byla wyjatkowym wydarzeniem, ponie
waz polaczona zostala z konferencja wspólfinansowanego przez
Komisje Europejska w ramach 7. Programu Ramowego projektu
REG CON - "Dzialania wspierajace rozwój innowacyjnych kiastrów
w budownictwie. Podejscie regionalne, zaangazowanie lokalnycr
partnerów oraz miedzyregionalna wspólpraca". Konferencja oc-::;y
la sie pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury, jej
oficjalnego otwarcia dokonal Podsekretarz Stanu - Minister Olgi2rj
Dziekanski. Wystapienia rozpoczely sie wykladem inauguracyjnym
pod tytulem "Miejsce polskiego sektora budowlanego w rozwia
zywaniu europejskich problemów zagrozen srodowiska" \"yglo
szonym przez dr Elzbiete J. Syrde (ASM - Centrum Badan i Analiz
Rynku). Nastepnie uczestnicy mogli zapoznac sie z prezentacja•••'
prelegentów SESJI 1-szej, Po przerwie, w czasie której przedsta
wiciele mediów mieli mozliwosc bezposredniego kontaktu z prele
gentami, uczestnicy konferencji zapoznali sie z prezentacjami SE
SJI 2-giej i SESJI 3-ciej. Merytorycznie prezentacja oparta zosta
la czesciowo o dane na temat rynku budowlanego zawarte w ra
porcie przygotowywanym przez ASM - Monitoring Rynku Budow
lanego. Dzieki temu, goscie konferencji corocznie poznaja bieza
ce dane na temat sytuacji na rynku budowlanym a takze prognozy
jego rozwoju. Prezentacji tych tematów nie moglo zabraknac rów
niez podczas tej edycji MRB. Konferencja cieszyla duza frekwen
cja uczestników. To wydarzenie po raz kolejny stalo sie przestrze
nia kontaktu wielu podmiotów z branzy budowlanej oraz platforma
dyskusji i wymiany wniosków.
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