SETKÁNÍ LÍDRŮ
DEVELOPMENTU 2022
27. dubna 2022 od 10:00 – CAMP
Dostupné nájemní bydlení v režii měst. Vývoj úrokových sazeb
a dalších klíčových proměnných s největším vlivem na vývoj
developmentu v ČR.
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SETKÁNÍ LÍDRŮ DEVELOPMENTU 2022

CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj
a JRD GROUP Vás zvou na konferenci SETKÁNÍ LÍDRŮ
DEVELOPMENTU 2022. Diskuse se ponese v duchu
aktuální situace na developerském trhu.
Termín a místo konání:

27. dubna 2022 od 10:00 – CAMP – Centrum architektury a městského plánování

PANEL pozvaných diskutujících
Dostupné bydlení v udržitelném městě: budoucnost nebo fikce?
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Program
10:00 – 12:30

Dostupné bydlení v udržitelném městě: budoucnost nebo fikce?
•

Prezentace výsledků nejnovější Studie developerských
společností 2022 CEEC Research

•

Aktuální situace na developerském trhu. Donutí krize dostupného
bydlení města vrhnout se do výstavby nájemního bydlení? Podá
pomocnou ruku stát?

•

Vize výstavby velkých měst v následujících letech. Může se stát a města
učit od developerů? Využijí města zkušenosti a kapitál privátu?

•

Proměňuje všudypřítomný GreenDeal udržitelnost měst a rezidenční trh?
Jak se do bydlení propíše energetická krize, jsme připraveni?
Od udržitelného domku až po městkou čtvrť.

•

Jak by mělo vypadat „udržitelné město“? Máme pro jeho tvorbu
podmínky? Jsou trendy a výzvy v developmentu úplně jinde?

•

Aktuální situace zelených úvěrů, „postihne“ tato situace i developery?
Co udělá s trhem inflace?
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