INFORMACJA PRASOWA NA TEMAT KRAJOWYCH WIZYT STUDYJNYCH nr 8-12
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich
zaprasza do udziału w jednodniowych krajowych wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu Rozwój
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem wizyt jest przedstawienie uczestnikom rozwiązań zastosowanych w jednostkach administracji publicznej różnej
wielkości, wdrażających zróżnicowane projekty w formule PPP. Cykl 12 krajowych wizyt studyjnych realizowany
będzie w okresie grudzień 2017 – październik 2019.
Podczas każdej wizyty uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi doświadczeniami jednostki - gospodarza
zdobytymi przy realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie spotkanie to możliwość
obserwacji i dyskusji zarówno z przedstawicielami podmiotu publicznego, jak i partnera prywatnego, na temat
szczegółów dotyczących każdego z etapów realizacji inwestycji, w tym m.in. procedury wyłonienia partnera
prywatnego, montażu finansowego, aż do etapu zarządzania umową. W przypadku wizytacji projektów hybrydowych
dodatkowym elementem będą informacje dotyczące dofinansowania ze środków funduszy europejskich. Częścią
każdego spotkania będzie również wizyta w miejscu wdrażania inwestycji. Organizatorzy pokrywają koszty organizacji
wizyty, materiałów szkoleniowych i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu na miejsce wizyty.
Do udziału w krajowych wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach
samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności
decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków
unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.
Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w 2017 roku w Płocku, omawiano projekt pn. Modernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Kolejne wizyty, które zrealizowano w 2018 roku to: Kobylnica, gdzie
przedstawiono projekt pn. Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu OpiekuńczoLeczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym, Gdańsk – projekt pn. Zagospodarowanie
północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Solec-Zdroju – projekt pn. Koncesja na roboty budowlane dla zadania
pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”, Warszawa – projekt pn. Koncesja na budowę i utrzymanie
wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie, Świdnica – projekt pn. Kompleksowa
termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publicznoprywatnego i Oława - projekt pn. Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie,
tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego
uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie zapraszamy na wizyty studyjne zaplanowane w 2019 roku do: Nowego Sącza - projekt. pn. Budowa
budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
Sierpca – projekt pn. Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu, Krakowa – projekt pn. Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w
Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią, Konstancina-Jeziorna – projekt
pn. Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu
Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Sopotu – projekt pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz
sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wizytach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do udziału w wizytach!

