
 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  

PPP z dotacją unijną! 

Analiza wariantów realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem 
środków europejskich, przeprowadzona przez naszą Kancelarię, dowodzi, Ŝe moŜliwe jest pozyskanie 
dotacji na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych głównie w obszarach ochrony środowiska 
i transportu. MoŜna przy tym zalecić stosowanie zarówno "ścisłego" PPP, jak teŜ modelu 
koncesyjnego. NaleŜy pamiętać, Ŝe fundusze UE, jako środki pomocnicze, wypełniają część "luki 
w finansowaniu", której nie pokryje ze środków własnych ani podmiot publiczny ani prywatny. Poziom 
dofinansowania powinien być zatem ograniczony do wielkości niezbędnej do efektywnej realizacji 
projektu. W proponowanym modelu, to podmiot publiczny składa wniosek o dofinansowanie, w którym 
uwzględnia wkład i zasoby przyszłego partnera prywatnego. Z uwagi na złoŜony charakter projektów 
PPP-UE, rekomendujemy ubieganie się o dotacje na rzecz planowanych przedsięwzięć PPP przede 
wszystkim ze środków Funduszu Spójności.  
PoniŜej informacja na temat najbliŜszych naborów wniosków. 
  
Więcej informacji: r.cieslak@kdg.waw.pl 

FUNDUSZE UNIJNE 

Uwaga beneficjenci!  

Ruszają kolejne nabory w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokumentację 
aplikacyjną naleŜy składać w następujących terminach: 

• Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM: do 
30 listopada 2009 r. 

• Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych: do 30 listopada 2009 r. 

• Działanie 12.1. Budowa i remont lądowisk dla helikopterów słuŜących dostępności do 
szpitalnych oddziałów ratunkowych: I kwartał 2010. 

Przypominamy takŜe, Ŝe istnieje moŜliwość realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego przy współudziale środków Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze gospodarki 
wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. 
  
Więcej informacji: r.cieslak@kdg.waw.pl 

EDUKACJA I SZKOLENIA  

NajbliŜsze programy szkoleniowe i wydarzenia edukacyjne: 

15.10.2009 - Plan B - dotacje na oddłuŜenie i komercjalizację szpitali publicznych, Warszawa 
27.10.2009 - Partnerstwa j.s.t. na rzecz pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, Warszawa 
18.11.2009 - Fundusze UE - procedury odwoławcze, Warszawa 
Zgłoszenia na powyŜsze szkolenia - www.balanceeducation.pl 
  
24-27.11.2009 - Partnerstwo publiczno-prywatne (seminarium bezpłatne), Poznań 
Zgłoszenia na powyŜsze seminarium - www.kdg.waw.pl www.gmina.mtp.pl 



BEZPŁATNE KONSULTACJE PROJEKTÓW  

Zapraszamy w kaŜdą środę w godzinach 10.00-15.00 na bezpłatne konsultacje w zakresie projektów 
przeznaczonych do współfinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  

Konsultacje po uprzednim umówieniu telefonicznym (022) 499 51 80 lub emailowym: 
m.krzosek@kdg.waw.pl  


