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Wstęp

Kilka krajów-beneficjentów wnioskowało o wsparcie w ramach JASPERS w dziedzinie integracji
finansowania ze środków unijnych w ramach projektów przewidzianych do zamówień za pomocą
podejścia dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – w szczególności Rumunia,
Bułgaria, Słowenia, Łotwa i Malta. Spotkało się to z reakcją ze strony JASPERS w postaci: 1)
poruszenia kwestii dotyczących kluczowej struktury horyzontalnej w przypadku takich projektów
oraz 2) przyznania wsparcia dla konkretnych projektów przewidzianych do finansowania ze
środków unijnych w ramach podejścia PPP.
W niniejszym dokumencie roboczym poruszono kwestie horyzontalne dotyczące udzielania
zamówień w formule projektuj-buduj-eksploatuj w kontekście finansowania za pomocą dotacji
unijnych na rzecz infrastruktury. W ramach JASPERS postanowiono rozpowszechnić niniejsze
sprawozdanie, ponieważ zawiera ono wsparcie metodologiczne w skomplikowanej dziedzinie
finansowania ze środków unijnych i ponieważ w kilku krajach okaże się ono interesujące dla
szerokiego grona władz publicznych i sektora prywatnego. Niniejsze sprawozdanie stanowi część
serii wyników zadań „horyzontalnych” w ramach JASPERS mających na celu poruszenie kwestii
ogólnych, które mają wpływ na rozwój projektów przewidzianych do finansowania ze środków
unijnych w latach 2007-2013.
Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu w ramach inicjatywy JASPERS korzystano ze wsparcia
w zakresie doradztwa ze strony PricewaterhouseCoopers na podstawie umowy ramowej
z konsorcjum, któremu przewodzi Jacobs. Niniejsze sprawozdanie zawiera pełną wersję
sprawozdania przygotowanego na podstawie tego zlecenia. Chcielibyśmy podziękować głównym
autorom tego sprawozdania, Gregowi Haddockowi, Jamesowi Greenowi, Velii Leone, Francescowi
Garganiemu i Fabiowi D'Aversie z zespołu doradczego PricewaterhouseCoopers, jak również
Gerry’emu Muscatowi i Joachimowi Schneiderowi, kierownikom zadań z JASPERS. Chcielibyśmy
również podziękować ekspertom z EPEC (Europejskiego Centrum Wiedzy Specjalistycznej w
zakresie PPP) za ich analizę i wkład oraz specjalistom z administracji krajowych, w szczególności z
Rumunii, Polski, Portugalii i Grecji.
Po przygotowaniu niniejszego sprawozdania centrum EPEC przydzielono obszar działalności
ukierunkowany na opracowywanie dalszych metodologii na rzecz połączenia finansowania za
pomocą dotacji i PPP. Inicjatywa JASPERS wspiera te prace i nadal będzie dostępna dla
beneficjentów w celu poruszenia kwestii dotyczących poszczególnych projektów, związanych z
połączeniem finansowania za pomocą dotacji i PPP w ramach projektów przewidzianych do
współfinansowania ze środków unijnych w przypadku złożenia wniosku o takie wsparcie za
pomocą rocznych planów działania JASPERS.
Luksemburg, grudzień 2010 r.
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Zastrzeżenie i prawo autorskie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w dobrej wierze do wykorzystania przez czytelnika na
własne ryzyko.
JASPERS nie gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są dokładne i
kompletne ani nie ponosi odpowiedzialności prawnej lub odpowiedzialności w sposób bezpośredni
lub pośredni za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane bądź domniemane w związku z
wykorzystaniem materiałów zawartych w niniejszym sprawozdaniu lub bazowaniem na tych
materiałach.
Niniejsze sprawozdanie zostało formalnie omówione i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Komentarze do niniejszego sprawozdania niekoniecznie stanowią lub odzwierciedlają poglądy
partnerów JASPERS (Komisji Europejskiej, EBI, EBOR i KfW). Poglądów wyrażonych w niniejszym
dokumencie nie wolno wykorzystywać w szczególności do wyrażania oficjalnego stanowiska Unii
Europejskiej.
W imieniu JASPERS EBI zachowuje prawo autorskie do niniejszego sprawozdania. Niniejszym
wyrażamy zgodę na powielanie i dystrybucję w całości lub częściowo niniejszego sprawozdania
nieodpłatnie i do celów niekomercyjnych, pod warunkiem podania JASPERS jako źródła.

Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. MRR nie odpowiada za ewentualne
błędy w tłumaczeniu.
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Zastrzeżenie
Niniejsza publikacja zawiera informacje uzyskane lub pochodzące z różnych ogólnie dostępnych
źródeł. PricewaterhouseCoopers EEIG („PwC”) nie starało się ustalić wiarygodności tych źródeł ani
nie weryfikowało takich informacji. PwC nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień
(wyrażonych bądź domniemanych) w odniesieniu do dokładności i kompletności niniejszej
publikacji. Publikacja ta służy wyłącznie jako ogólne wskazówki i nie stanowi inwestycji ani
jakiegokolwiek rodzaju porady. Tym samym jej celem nie jest tworzenie podstaw dla jakichkolwiek
decyzji w sprawie inwestycji, a wszelkie osoby trzecie nie są zwolnione z dokładania we własnym
zakresie należytej staranności w celu weryfikacji jej treści. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji
lub działań odbiorca powinien skonsultować się z profesjonalnym doradcą.
PwC nie podejmuje się obowiązku dochowania należytej staranności względem jakiejkolwiek
osoby w związku z przygotowaniem niniejszej publikacji ani nie będzie traktować odbiorców
publikacji jako klientów PwC z tytułu jej otrzymania. Tym samym bez względu na formę działań,
niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy czy też oparta jest
na innej podstawie, oraz w zakresie dopuszczonym przez prawo PwC nie przyjmuje żadnego
rodzaju odpowiedzialności i zrzeka się odpowiedzialności za konsekwencje podjęcia lub
zaniechania działań w oparciu o niniejszą publikację lub za wszelkie decyzje podjęte lub zaniechane
w oparciu o niniejszą publikację.
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1 Wstęp
1.1 Kontekst
Większość przyszłych projektów infrastrukturalnych w 12 nowych państwach członkowskich
kwalifikuje się do pomocy w ramach unijnych funduszy strukturalnych (FS) w trakcie obecnego okresu
budżetowego obejmującego lata 2007-2013. Jeśli mamy w sposób wydajny i w rozsądnym okresie
zmniejszyć różnice infrastrukturalne w Europie, zastosowanie partnerstwa prywatno-publicznego
(PPP) w projektach infrastrukturalnych stanowi potencjalne źródło korzyści, ale też pociąga za sobą
określone wyzwania. Dlatego też kilka krajów wnioskowało o wsparcie w celu wyjaśnienia głównych
sposobów, dzięki którym można skutecznie połączyć PPP i dotacje unijne.
Wspólna pomoc w przygotowywaniu projektów w regionach europejskich – zwana dalej JASPERS – to
wspólna inicjatywa polityczna Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI),
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). JASPERS
ma za zadanie udzielanie pomocy nowym państwom członkowskim1 przy przygotowaniu dużych
projektów infrastrukturalnych, którym udzielona zostanie pomoc w ramach unijnych funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie planów budżetowych na lata 2007-2013. Jednym z
zadań w ramach JASPERS jest w szczególności pomoc dla nowych państw członkowskich przy
ubieganiu się o finansowanie dla projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa prywatnopublicznego (PPP).
PricewaterhouseCoopers (PwC) zlecono w ramach JASPERS zadanie udzielania wsparcia przy tych
pracach. Niniejsze sprawozdanie („Modele i poszczególne przykłady”) skupia się na modelach
koncepcyjnych i studiach przypadków w dziedzinie łączenia PPP z finansowaniem za pomocą dotacji.

1.2 Cele i podejście metodologiczne
Niniejsze sprawozdanie ma na celu dostarczenie beneficjentom dotacji unijnych i osobom
działającym w tym obszarze użytecznego i praktycznego narzędzia do opracowywania projektów w
ramach struktur PPP połączonych z dotacjami unijnymi. Chcemy przedstawić analizę najbardziej
typowych modeli łączących PPP z dotacjami, zilustrowanych za pomocą indywidualnych przypadków
w taki sposób, by beneficjenci mogli dobrze zrozumieć ten mechanizm oraz by umożliwić im
realizację rzeczywistych projektów.
W sprawozdaniu wykorzystano zrównoważone podejście, aby uniknąć popierania lub krytykowania
zastosowania PPP. Ma ono na celu obiektywne:
•

przedstawienie PPP jako jednego z potencjalnych narzędzi udzielania zamówień w przypadku
korzystania z dotacji unijnych oraz

1

Nowe państwa członkowskie to: Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Estonia, Litwa, Cypr,
Malta, Rumunia i Bułgaria.
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•

udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania i zapewnienie narzędzi do rozwiązywania
problemów związanych z łączeniem PPP i dotacji.

Aby osiągnąć te cele, nasza metodologia obejmowała głównie z trzy etapy:


identyfikację i analizę kluczowych elementów istotnych dla projektów dotyczących
połączenia PPP bez względu na wybrany model;



przegląd czterech potencjalnych modeli PPP i analizę wpływu aspektów związanych z
dotacjami na strukturę projektu na poziomie każdego z kluczowych elementów;



zastosowanie Komparatora Sektora Publicznego (PSC) w poszczególnych przypadkach w celu
porównania różnych struktur łączenia PPP. Opracowaliśmy konkretne zastosowanie
tradycyjnego Komparatora Sektora Publicznego, które pozwala na ocenę i porównanie
stosunku wartości do ceny projektu zrealizowanego jako typowa inwestycja publiczna z
projektem zrealizowanym jako PPP. Pomoże to zbadać, która ze struktur połączenia PPP
oferuje najlepszy stosunek wartości do ceny w przypadku konkretnego projektu i jakie są
oczekiwane efekty finansowania ze środków unijnych.

W trakcie wszystkich trzech etapów argumenty PwC opierały się na wyczerpującej dokumentacji z
przepisów unijnych lub rekomendacji (w szczególności wytycznych Komisji z 2003 r. dotyczących
pomyślnej realizacji PPP), dostępnej dokumentacji na temat istniejących projektów i wcześniejszych
doświadczeń.
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2 Kluczowe elementy w procesie łączenia dotacji unijnych z
różnymi modelami PPP
Dla celów przejrzystości poniżej przedstawiamy omówienie głównych cech czterech modeli i
kluczowych elementów, które następnie analizujemy w odniesieniu do wszystkich modeli łącznie.

2.1 Przedstawienie czterech modeli PPP i dziesięciu kluczowych
elementów
Partnerstwo prywatno-publiczne można określić jako partnerstwo między podmiotem publicznym
(krajowym, regionalnym lub lokalnym) a podmiotem prywatnym w celu realizacji projektu lub usługi
tradycyjnie realizowanych przez administrację publiczną. Istotnymi cechami charakteryzującymi PPP
są: stopień ryzyka przeniesienia z podmiotu publicznego do prywatnego i możliwość uruchomienia
zasobów finansowych ze strony sektora publicznego, jak również umiejętności techniczne sektora
prywatnego.
Dotacja unijna to bezzwrotny wkład finansowy w projekt w ramach europejskich funduszy
strukturalnych. W praktyce Komisja przyznaje dotacje z własnych zasobów budżetowych w celu
realizacji projektów lub działań w powiązaniu z polityką Unii Europejskiej.
Aby pomóc określić i przeanalizować kluczowe aspekty połączenia PPP i dotacji unijnej, wybraliśmy
cztery modele, które uważamy za najbardziej typowe i odpowiednie w celu objęcia szeregu rodzajów
projektów potencjalnie rozważanych w przypadku tego typu finansowania.

2.1.1. Cztery modele PPP
Określiliśmy modele w oparciu o stopień ryzyka przeniesienia do sektora prywatnego przewidzianego
w ramach każdego rodzaju modelu projektu – od modeli obejmujących przeniesienie o ograniczonym
ryzyku (np. ryzyko dotyczące eksploatacji i utrzymania) aż do modeli obejmujących przeniesienie o
wyższym ryzyku (np. ryzyko dotyczące projektowania, budowy, finansowania i eksploatacji). Definicje
czterech badanych przez nas modeli PPP są następujące:


Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (PPP1): etap budowy jest wyraźnie
oddzielony od etapu eksploatacji i utrzymania za pomocą dwóch różnych umów. W pierwszej
umowie podmiotowi prywatnemu zleca się funkcje projektowania i budowania. W drugiej
temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca się eksploatację i utrzymanie
infrastruktury.



Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO) (PPP2): podmiot publiczny przyznaje zamówienie na etap
budowy, eksploatacji i utrzymania podmiotowi prywatnemu na podstawie pojedynczej
umowy DBO.
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Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych (PPP3): stosowane w celu finansowania
dwóch uzupełniających się infrastruktur na podstawie dwóch oddzielnych umów. Na
podstawie jednej umowy podmiot prywatny projektuje i buduje jedną infrastrukturę, a na
podstawie drugiej podmiot prywatny (ten sam lub inny) projektuje, buduje i finansuje drugą
infrastrukturę oraz eksploatuje i utrzymuje obie infrastruktury. W tym modelu podmiot
prywatny częściowo lub w pełni bierze udział w finansowaniu drugiej umowy. Dotacja unijna
jest wykorzystywana do finansowania wyłącznie pierwszej infrastruktury.



Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO) (PPP4, PPP5): DBFO to model, w którym ryzyko
związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot
prywatny. DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji2 z przychodami z opłat
nałożonych na użytkowników płaconych na rzecz podmiotu prywatnego lub model
wykorzystujący opłaty za dostępność (z opłatami od użytkowników płaconych na rzecz
podmiotu prywatnego lub bez takich opłat) w trakcie całego okresu eksploatacji projektu, lub
połączenie obu modeli.
W kwestii połączenia, jeśli schemat DBFO jest częściowo finansowany za pomocą dotacji
unijnych, możliwe są dwa scenariusze w zależności od tego, czy część obejmująca nakłady
inwestycyjne jest finansowana przy wykorzystaniu funduszy unijnych po kompletnym i
zadowalającym zakończeniu budowy czy też za pomocą opłat za dostępność w trakcie całego
okresu eksploatacji projektu. Oba przypadki zostaną przeanalizowane.

 DBFO, w ramach którego fundusze unijne wykorzystywane do finansowania nakładów
inwestycyjnych wydatkowane są po zakończeniu budowy: (PPP4) w tym przypadku
fundusze unijne są wykorzystywane do finansowania nakładów inwestycyjnych po
zakończeniu budowy i oddaniu do eksploatacji infrastruktury, co nie wiąże się z
poważniejszymi ograniczeniami. Zalety i wady zostaną przeanalizowane w dalszej części.
 DBFO z programem dostępności, w którym fundusze unijne wykorzystywane są do
współfinansowania części obejmującej nakłady inwestycyjne w ramach opłat za
dostępność w trakcie całego okresu eksploatacji projektu: (PPP5) wykonawca otrzymuje
strumień płatności od podmiotu publicznego w momencie zakończenia budowy i przez okres
obejmujący etap eksploatacji i utrzymania. Dotacja unijna jest wykorzystywana do
finansowania części obejmującej nakłady inwestycyjne w ramach opłat za dostępność w
trakcie całego okresu eksploatacji projektu. Na chwilę obecną podejście to jest hipotetyczne,
ponieważ zastosowanie funduszy unijnych po grudniu 2015 r. jest zabronione na mocy
przepisów. Niemniej jednak analizujemy je tutaj jako model hipotetyczny w celach
porównawczych oraz w celu sprawdzenia, czy w przyszłości zagwarantowane są dalsze
badania tego podejścia. Na potrzeby dyskusji badana jest koncepcja wykorzystania rachunku
powierniczego jako instrumentu do kierowania funduszy.

2

Zgodnie z komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącym koncesji w prawie wspólnotowym (2000/C
121/02).
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Niniejsze sprawozdanie skupia się na wpływie dotacji unijnej połączonej z PPP i na procedurze
uruchamiania dotacji unijnej. Nasza analiza obejmuje kluczowe elementy, które należy omówić, aby
zachować zgodność z przepisami unijnymi i zmaksymalizować stopień wykorzystania dotacji.

2.1.2 Dziesięć kluczowych elementów związanych z dotacją
W ramach poniżej przedstawiono dziesięć kluczowych elementów związanych z dotacją, które należy
wziąć pod uwagę. Ich analiza jest istotna, ponieważ odpowiada ona na konkretne pytania, które
należy sobie zadać przed rozpoczęciem i w trakcie projektu, w którym połączono PPP i dotację.
1.

Rola głównych zainteresowanych stron w PPP i warunki przyznania dotacji


Kim są kluczowe zainteresowane podmioty oraz kto za co odpowiada?



Kto otrzymuje dotację i na jaki cel?



Jaki jest stosunek umowny między zainteresowanymi stronami?

2.

System finansowania


Jakie fundusze wykorzystuje się w celu finansowania projektu i w jaki sposób?



Jaka część wydatków jest współfinansowana dzięki dotacji unijnej?



Kiedy następuje współfinansowanie unijne za pomocą dotacji (faza budowy czy eksploatacji)?

3.

Beneficjenci kwalifikujący się do dotacji unijnych


4.

Kim są potencjalni beneficjenci?
Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania za pomocą dotacji



Jakie wydatki mogą zostać zakwalifikowane do współfinansowania?



Jak długo wydatki kwalifikują się do współfinansowania, biorąc pod uwagę długi okres
eksploatacji projektów PPP?



Jak ustala się lukę w finansowaniu i wylicza dotację unijną?

5.

Prawo własności do majątku


Kto jest właścicielem infrastruktury?



Czy możliwe jest przewłaszczenie?

6.

Kryteria przetargowe i procedura udzielania zamówień odpowiednia dla PPP


Czy wykorzystanie finansowania za pomocą dotacji unijnej wpływa na dobór kryteriów
wyboru dla PPP, a jeśli tak, to w jaki sposób?
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7.

Jakie procedury udzielania zamówień są dostępne i na jakich kryteriach opiera się wybór
optymalnej procedury udzielania zamówień?
Koordynacja PPP w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji



Jakie są kluczowe punkty styczności między nadawaniem struktury i procedurą przetargową
PPP a przygotowaniem wniosku o dotację? Czy przetarg na PPP powinien poprzedzić wniosek
o dotację, czy na odwrót?



W jaki sposób koordynować procedurę przetargową PPP i proces składania wniosku o dotację
(planowanie w czasie i zarządzanie)?

8.

Podział ryzyka


Jakie rodzaje ryzyka wchodzą w grę?



W jaki sposób te rodzaje ryzyka dzieli się miedzy sektor publiczny a prywatny?



W jaki sposób dokonuje się pomiaru rodzajów ryzyka i ich wpływu?

9.

Kwestie podatkowe


Jakie są konsekwencje podatkowe projektu łączącego PPP z dotacją?



Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę w celu optymalizacji struktury podatkowej, zachowania
zgodności z przepisami unijnymi i uniknięcia nieoczekiwanych wakacji podatkowych?

10.

Ustalenia dotyczące sprawozdawczości i ustalenia w zakresie kontroli


Jakie są zobowiązania dotyczące sprawozdawczości na poziomie projektu?



W jaki sposób zajmuje się nimi kierownik projektu?



Jakie są zobowiązania w zakresie kontroli na poziomie projektu?

Jak widać na podstawie tego krótkiego omówienia, te dziesięć elementów jest kluczowe, ponieważ
poruszają one szereg pytań, na które będzie musiała odpowiedzieć administracja publiczna każdego
państwa członkowskiego podczas rozważań na temat tego, czy przeprowadzić projekt przy użyciu
podejścia polegającego na łączeniu. Odpowiedź na niektóre pytania zawarta jest w przepisach
unijnych i zawsze gdy ma to miejsce, szczegółowo je omawiamy. Niektóre pytania będą przede
wszystkim zależeć od konkretnych ram prawnych danego państwa członkowskiego3. Inne pytania zaś
to kwestia wyboru na poziomie projektu, a nie ograniczeń regulacyjnych.
W celu udzielenia na te pytania praktycznych i funkcjonalnych odpowiedzi najpierw przeanalizujemy
wszystkie kluczowe elementy wszystkich modeli projektów łączących PPP i dotację unijną w celu
dostarczenie konkretnych instrukcji na potrzeby rozwiązywania problemów dotyczących łączenia.

3

Zakres niniejszego sprawozdania nie obejmuje analizy kraj po kraju.
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2.2 Analiza kluczowych elementów wszystkich modeli projektów
łączących PPP i dotację
Rozwiązanie problemów dotyczących łączenia może obejmować pewne elementy wspólne dla
wszystkich modeli PPP.
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że niektóre elementy niekoniecznie są typowe dla PPP i występują
również w tradycyjnym procesie udzielania zamówień. Na potrzeby niniejszego sprawozdania nie
upieramy się przy rozróżnieniu między PPP a tradycyjnymi elementami udzielania zamówień
publicznych. Sprawozdanie skupia się na najważniejszych elementach, które należy uwzględnić w
PPP, mimo iż w wielu przypadkach nie różnią się one od elementów w tradycyjnie udzielanych
zamówieniach. W każdym przypadku zgodność z przepisami unijnymi w sprawie uruchamiania
środków w ramach funduszy strukturalnych jest konieczna. Bez względu na wybrany model kluczowe
elementy jego oddziaływania analizujemy jeden po drugim.
1. Rola głównych zainteresowanych stron w PPP i warunki przyznania dotacji
Ogólna zasada w odniesieniu do przedmiotowych ról zainteresowanych podmiotów4 jest
następująca: odpowiedzialność za każdy wniosek o pomoc unijną spoczywa na kraju beneficjencie, a
decyzja w sprawie udzielenia dotacji unijnej dla projektu leży w gestii Komisji Europejskiej. Ponadto
władze krajowe są odpowiedzialne za zachowanie zgodności z wszystkimi warunkami prawnymi dla
współfinansowania5.


Warunki przyznania dotacji: rozporządzenie ogólne6 zawiera wykaz organów, które muszą
wyznaczyć państwa członkowskie, aby zarządzać dotacjami unijnymi, i określa inne
odpowiednie zainteresowane podmioty:
− Instytucja Zarządzająca (IZ) odpowiedzialna za zarządzanie programem operacyjnym7.
Sekretariat Programu zazwyczaj jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy IZ przy
realizacji zadań takich jak monitorowanie, sprawozdawczość, komunikacja i
promocja.
− Instytucja Certyfikująca (IC) odpowiedzialna za poświadczenie deklaracji wydatków
i wniosków o płatność przed ich przesłaniem do Komisji8. Wszystkie środki unijne
Komisja najpierw wpłaca na rzecz Instytucji Certyfikującej, a nie bezpośrednio na
rzecz Beneficjenta.

4

Nota aide-mémoire dla urzędników na okres programowania w latach 2007-2013, str. 74.
Nota aide-mémoire dla urzędników na okres programowania w latach 2007-2013, str. 77.
6
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 59.
7
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 60.
8
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 61.
5
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− Instytucja Audytowa (IA) odpowiedzialna za weryfikację skutecznego działania
systemu zarządzania i kontroli9.
− Komitet Monitorujący Program, który zapewnia jakość i skuteczność programu i
wykorzystania finansowania ze środków unijnych10.
− Beneficjent to podmiot otrzymujący dotację unijną. Instytucją zlecającą PPP
(centralna lub lokalna administracja publiczna) jest zazwyczaj beneficjent dotacji,
ponieważ zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia nr 1083/2006 beneficjent musi być
„inicjatorem” działania, której to roli nie może pełnić partner prywatny (zob. 3
poniżej).
− Instytucja Pośrednicząca to „każdy podmiot lub instytucja publiczna lub prywatna, za
której działalność instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca ponosi
odpowiedzialność, lub wykonująca obowiązki w imieniu takiej instytucji w
odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje”11;


Warunki PPP: niezależnie od modelu PPP uczestnikami będą następujące zainteresowane
podmioty, ale ich role mogą się różnić w zależności od modelu:
− Zamawiający jest odpowiedzialny za wydanie zaproszenia do składania ofert i wybór
najlepszego oferenta, z którym podpisze umowę o PPP. Na ogół jest to centralna lub
lokalna administracja publiczna. Jak wcześniej wspomniano, zgodnie z warunkami
dotacji jest to zwykle beneficjent dotacji.
− Wykonawca to podmiot prywatny podpisujący umowę z zamawiającym, a następnie
świadczący zamówione usługi.
− Wykonawca projektu i umowy (WPU) to podmiot prywatny odpowiedzialny za
wykonanie projektu i przeprowadzenie budowy infrastruktury.
− Wykonawca Operacyjny (WO) to podmiot prywatny odpowiedzialny za eksploatację
lub utrzymanie infrastruktury.
−

2.

9

Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SSP) to spółka w ramach projektu, której jedynym
celem jest realizacja projektu. Może ją założyć podmiot prywatny lub kilka takich
podmiotów, samodzielnie lub w połączeniu z podmiotem publicznym. SSP może
stanowić WPU, WO lub połączenie kilku funkcji.

System finansowania

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 62.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 63-68.

10

11

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 63-68.
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Nie ma ogólnej zasady dotyczącej ustanawiania systemu finansowania. Z definicji zależy on od
struktury finansowania PPP. Tym samym w przypadku każdego modelu wskażemy:


jaki system finansowania pociąga za sobą taki model i



w jaki sposób dotacja unijna wpływa na ten system.

3.

Beneficjenci kwalifikujący się do dotacji unijnych:

Beneficjentem może być podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo odpowiedzialne za
inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje12. Beneficjentem może być:


administracja publiczna (centralna lub lokalna),



prywatne przedsiębiorstwo,



organizacja pozarządowa.

Wymóg prawny polegający na tym, że beneficjent ma być „inicjatorem” projektu, można spełnić
w ramach PPP, wyłącznie gdy beneficjent jest organem publicznym udzielającym umowy o PPP.
Zazwyczaj jest to ministerstwo, agencja publiczna, gmina posiadająca ustawową odpowiedzialność za
świadczenia usług itp.
Jeśli chodzi o partnera prywatnego będącego beneficjentem, Komisja wyjaśniła, że normalnie nie jest
to możliwe w ramach struktury PPP, ponieważ SSP jest wybierana w ramach procesu
przygotowywania projektu i tym samym nie można jej uznać za „inicjatora”.
4.

Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania za pomocą dotacji:

Na podstawie przepisów z 2006 r. państwa członkowskie mają większą autonomię niż w przeszłości,
ponieważ przepisy w zakresie kwalifikowalności wydatków są obecnie określane na szczeblu
krajowym13.
Zasady te ustanawia się jednak „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniach
szczególnych dotyczących poszczególnych funduszy”14.
Główne elementy zawarte w przepisach unijnych wskazują na cztery elementy:

12



Wydatki muszą być bezpośrednio związane z projektem;



Terminy: wydatki beneficjenta muszą mieć miejsce w okresie od dnia złożenia Programu
Operacyjnego do Komisji lub 1 stycznia 2007 r. (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
do 31 grudnia 2015 r.15;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 2 ust. 4.

13

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 56 ust. 4.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 56 ust. 4.
15
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 56 ust. 1-2.
14
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Wydatki niekwalifikowalne16 obejmują podlegający zwrotowi podatek VAT, odsetki od
zadłużenia i zakup gruntów o wartości powyżej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
dla danej operacji. Kompletny wykaz dostępny jest w rozporządzeniu w sprawie EFRR17;



W przypadku projektów generujących dochody wnioskodawca musi obliczyć przewidywany
przepływ przychodów z opłat od użytkowników i odjąć uzyskaną sumę od kosztów
kwalifikowalnych18. Odpowiada to metodzie dotyczącej „luki w finansowaniu”, opisanej w
dalszej części niniejszej sekcji na temat wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów infrastrukturalnych unijne fundusze strukturalne wykorzystuje się do
współfinansowania nakładów inwestycyjnych. Dokument roboczy Komisji nr 3 wyraźnie stwierdza, że
w przypadku projektów infrastrukturalnych wydatki kapitałowe na transport, telekomunikację,
energię, wodę, ochronę środowiska i zdrowie uznaje się za kwalifikowalne19.
Wydatki kapitałowe są normalnie dokonywane na zasadzie płatności z góry i w trakcie etapu budowy,
przestrzegając tym samym ograniczenia czasowego do 2015 r. Jednak w systemie DBFO, z wyjątkiem
koncesji, publiczny wkład finansowy zazwyczaj ma postać opłat za dostępność. Opłaty te są
dokonywane w momencie rozpoczęcia fazy eksploatacji. Jeśli mają być one współfinansowane za
pomocą środków unijnych, ograniczenie czasowe do 2015 r. mogłoby stanowić problem. W sekcji
poświęconej DBFO opiszemy, jak rozwiązać ten problem.
4.1 Wyliczanie poziomu dotacji unijnej w oparciu o wydatki kwalifikowalne
Wydatki kwalifikowalne to kluczowa podstawa wyliczania poziomu pomocy wspólnotowej. Sposób
kalkulacji zależy od rodzaju projektu:


Jeśli projekt nie generuje dochodów, poziom dotacji oblicza się, po prostu stosując poziom
współfinansowania do całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Poziom współfinansowania,
określony jako odsetek całkowitych kosztów kwalifikowalnych, które mogą zostać objęte
współfinansowaniem za pomocą dotacji unijnej, określa oś priorytetowa każdego programu
operacyjnego.



Jeśli projekt generuje dochód, stosuje się metodę dotyczącą luki w finansowaniu20.

4.2 Metoda luki w finansowaniu
Poniższy fragment opiera się na dokumencie roboczym Komisji21, który zawiera kompletne instrukcje
na temat wyliczania luki w finansowaniu. Wyliczenie to jest niezależne od formy projektu i jest takie
samo zarówno w przypadku PPP, jak i w przypadku tradycyjnych zamówień publicznych.
16

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (rozporządzenie w sprawie EFRR).
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006, art. 7.
18
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 55 and COCOF/07/0074/03.
19
Dokument roboczy Komisji nr 3, grudzień 2006 r., „Metodologiczny dokument Komisji zawierający wytyczne
w zakresie wyliczania publicznych lub równoważnych wydatków infrastrukturalnych na potrzeby zachowania
zgodności z zasadą suplementarności”, str. 4.
20
Metoda luki w finansowaniu jest określona w art. 55 rozporządzenia ogólnego. Wyraźnie wyjaśniono ją
w dokumencie roboczym Komisji nr 4 pt. „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i
korzyści” i w nocie COCOF w sprawie projektów generujących dochód.
17
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Metoda luki w finansowaniu polega na zastosowaniu poziomu współfinansowania do części
obejmującej koszty inwestycyjne nieobjęte przychodami z opłat od użytkowników, wygenerowanymi
przez projekt. Część ta stanowi lukę w finansowaniu i kwalifikuje się do wsparcia jako wydatki
kwalifikowalne. Następnie do luki w finansowaniu stosowany jest poziom współfinansowania
programu operacyjnego. Ważne jest, by nie zapomnieć o tym, że jeśli przewidywane przychody z
opłat od użytkowników okażą się wyższe niż koszty inwestycyjne i koszty operacyjne, projekt nie
kwalifikuje się do finansowania ze środków unijnych. Dzięki dotacji unijnej można finansować
wyłącznie punkt, w którym rentowność i równowagę osiąga się:
•

bez dotacji NPV < 0 oraz

•

z dotacją NPV = 0.

Aby stosować metodę luki w finansowaniu, potrzebna jest jasna definicja „przychodów”:
•

Są one generowane wyłącznie dzięki opłatom bezpośrednio ponoszonym przez
użytkowników i tym samym opłaty za dostępność nie są traktowane jako przychody na
potrzeby wyliczenia luki w finansowaniu;

•

Należy też uwzględnić wartość rezydualną składników majątku (NPV) (zob. przykład roboczy
poniżej, tabela 1).
Przykład roboczy: oblicz kwotę dotacji, stosując metodę luki w finansowaniu

W oparciu o dokumentację dostarczoną przez Komisję22 weźmy za przykład projekt dotyczący
dwudziestoletniego PPP, w przypadku którego do współfinansowania wykorzystywane będą unijne
fundusze strukturalne.
Założenia będą następujące:
•

Poziom współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego wynosi 75%;

•

Realna stopa dyskontowa wynosi 5%23 i po zastosowaniu daje wartość bieżącą netto (NPV);

•

Profil przepływów pieniężnych projektu wygląda następująco:

Tabela 1: Symulacja profilu przepływów pieniężnych, niedyskontowana

21

Dokument roboczy Komisji nr 4 „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i
korzyści”.
22
Nota COCOF w sprawie projektów generujących dochód i dokument roboczy Komisji nr 4.
23
Zgodnie z dokumentem roboczym nr 4 porównawcza stopa finansowa kształtuje się na poziomie 5%, mimo iż
w przypadku projektów PPP można dokonać dostosowania w górę.
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Rok

Nakłady
inwestycyjne

Wydatki
operacyjne

2007

25

-

-

-

20

2008

25

-

-

-

20

2009

25

-

-

-

20

2010

25

-

-

-

20

Przewidywane
Wartość
przychody z opłat od rezydualna
użytkowników

Wydatki
kwalifikowalne

2011

-

2

4

-

-

2012

-

2

4

-

-

2013

-

2

4

-

-

26

52

5

-

2014...2026 RAZEM

100

32

64

-

80

NPV
ŁĄCZNIE

89

18

36

2

69

W niniejszym przykładzie trzeba przejść przez trzy główne etapy:
1. określić wydatki kwalifikowalne (WK),
2. w oparciu o nie obliczyć lukę w finansowaniu (LF),
3. zastosować poziom współfinansowania do luki w finansowaniu, aby otrzymać kwotę dotacji
(dotacji unijnej).
1.

Wyliczenie wydatków kwalifikowalnych
 Oblicz:
•

przychody projektu według roku dla okresu eksploatacji gospodarczej w oparciu o profil
przepływów pieniężnych dla przychodów i wartości rezydualnej majątku,

•

nakłady inwestycyjne według roku dla okresu eksploatacji gospodarczej,

•

wydatki operacyjne według roku dla okresu eksploatacji gospodarczej,

 odejmij koszty niekwalifikowalne, aby otrzymać koszty kwalifikowalne, powiedzmy, że
wynoszą 80,
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 dyskontuj nakłady inwestycyjne na poziomie 5% za okres eksploatacji gospodarczej, a
otrzymasz NPV kosztów inwestycyjnych (KI) w wysokości: 89,
 oblicz przychody netto (PN): 36 + 2 – 18 = 20.
Wydatki kwalifikowalne są równe kosztom inwestycyjnym pomniejszonym o przychody netto
(dyskontowane):
WK = DKI – DPN
WK = 89 – 20 = 69
2.

Wyliczenie luki w finansowaniu w oparciu o wydatki kwalifikowalne
 Wskaźnik luki w finansowaniu to odsetek odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym
podzielonym przez koszty inwestycyjne:

LF = WK : KI x 100
LF = 69 : 89 x 100 = 77,5%
Luka w finansowaniu projektu wynosi 77,5%

3.

Wyliczenie kwoty wskazanej w decyzji o dotacji
 Kwota wskazana w decyzji (KD) to kwota, do której stosuje się poziom współfinansowania
zawarty w danym programie operacyjnym. Jak wspomniano na początku, poziom
współfinansowania wynosi 75%.
 Będzie on miał zastosowanie do wskaźnika luki w finansowaniu stosowanego do kosztów
kwalifikowalnych (KK):

KD = LF x KK
KD = 80 x 0,775 = 62
 Zastosowanie poziomu współfinansowania daje odsetek kosztów kwalifikowalnych
finansowanych za pomocą dotacji unijnej:
62 x 0,75 = 46,5
Dotacja unijna zapewni finansowanie 46,5% kosztów kwalifikowalnych projektu

5.

Prawo własności do majątku

W przypadku projektu infrastrukturalnego o strukturze PPP zainteresowane podmioty kwalifikują się
do własności obiektu infrastrukturalnego. Możliwe są dwa scenariusze:
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Podmiot publiczny pozostaje właścicielem składnika majątku:



Podmiot prywatny jest właścicielem składnika majątku na okres trwania umowy, a na koniec
umowy następuje przeniesienie prawa własności na podmiot publiczny. Wartość rezydualną
określają wspólnie partner publiczny i prywatny.

Na przykład w projekcie DBO „Dublin Bay” uzgodniono, że sektor publiczny zachowa prawo własności
do majątku.
Zastosowanie tych scenariuszy będzie zależeć od określonego modelu PPP i od ustaleń umownych w
tym zakresie. Nie ma bezpośredniego powiązania między prawem własności do składnika majątku a
faktem, że PPP łączy się z funduszami unijnymi.
Zazwyczaj w DBFO i w ramach systemu opłat za dostępność prawo własności obiektu wraca do
sektora publicznego po wygaśnięciu umowy. W projektach dotyczących infrastruktury transportowej
generujących dochód, w przypadku których powołano SSP, infrastruktura stanowi główny składnik
majątku SSP. Nie ma szczególnych zalet i wad, ponieważ jest to typowa kwestia umowna, w dużym
stopniu zależąca od konkretnego kontekstu projektu.
6.

Kryteria przetargowe i procedura udzielania zamówień odpowiednia dla PPP
 Kryteria przetargowe dla PPP

Zgodnie z przepisami unijnymi24 możliwe są dwa rodzaje kryteriów: albo najniższa cena i oferta
najkorzystniejsza pod względem gospodarczym, co w zasadzie odpowiada kryterium bazującemu na
najlepszym stosunku wartości do ceny i stanowi optymalne połączenie kosztów i korzyści z całego
okresu eksploatacji ocenianych na podstawie wcześniej określonych kryteriów dla udzielenia
zamówienia. Ponieważ umowy PPP to umowy długookresowe, zasadniczo sugerujemy zastosowanie
kryterium bazującego na najlepszym stosunku wartości do ceny (zob. również sekcję 3 na temat PSC).
Jakie kryteria wyboru należy zastosować w procedurze przetargowej przy wyborze najlepszego
oferenta? Typowa praktyka stosowana zazwyczaj w PPP polega na zastosowaniu kryterium
odnoszącego się do oferowanej przez oferentów ceny usługi obejmującej etapy wykonania projektu,
budowy oraz eksploatacji i utrzymania. Fakt, iż PPP łączy się z unijnymi funduszami strukturalnymi, za
pomocą których finansuje się jedynie nakłady inwestycyjne niekoniecznie oznacza, że należy
zastosować kryterium dotyczące wyłącznie ceny nakładów inwestycyjnych. W rzeczy samej Komisja
Europejska nie ma zastrzeżeń do kryterium, które obejmuje koszty całego okresu eksploatacji, mimo
iż mogłoby to prowadzić do wyższych nakładów inwestycyjnych prowadzących z kolei do wyższego
wkładu finansowego w ramach unijnych funduszy strukturalnych (wyrównanych dzięki niższym
kosztom operacyjnym ponoszonym przez beneficjenta).
W konsekwencji optymalnym kryterium powinna być wartość bieżąca netto (NPV) zarówno
elementów nakładów inwestycyjnych, jak i wydatków operacyjnych w celu optymalizacji zarządzania
całym okresem eksploatacji projektu. KE akceptuje fakt, że beneficjent przeprowadza łączną ocenę
24

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 53.
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kosztów inwestycyjnych i wydajności operacyjnej zamiast minimalnych kosztów nakładów
inwestycyjnych.
Inna ważna kwestia dotycząca kryteriów przetargowych wynika z tego, że Komisji należy przedłożyć
jasne dane liczbowe dotyczące nakładów inwestycyjnych, ponieważ finansuje ona jedynie wydatki
związane z inwestycją. Aby mieć pewność co do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi
funduszy strukturalnych, zaleca się, by Zamawiający rozważył możliwość włączenia do dokumentacji
przetargowej wniosku do oferentów o oddzielenie nakładów inwestycyjnych od wydatków
operacyjnych, przy czym polegać by to miało na podzieleniu opłaty za dostępność na dedykowane
strumienie za obsługę długu powstałego w trakcie budowy, zapewniając bazową stopę zwrotu z
inwestycji dla partnera prywatnego, i na wydatki operacyjne. Na rynku nie zawsze jest to
praktykowane, ale nie powinno to stanowić większego problemu. W rzeczy samej nie należy tego
traktować jak przeszkody, ponieważ powinna to być po prostu kwestia uwzględnienia wszystkich
przewidywanych kosztów w trakcie całego okresu eksploatacji PPP, a następnie oddzielenia nakładów
inwestycyjnych od wydatków operacyjnych.
Zasadniczo w trakcie przygotowywania zamówienia zamawiający:


powinien był już przeprowadzić studium wykonalności tak obszernie jak to możliwe (wliczając
w to analizę finansową, analizę kosztów i korzyści i analizę komparatora sektora publicznego)
i zebrać jak najwięcej informacji;



powinien zamieścić w przetargu dokładne informacje, tak by podmioty prywatne mogły
ocenić koszty i harmonogram.

Należy podkreślić, że normalnie najlepsze praktyki PPP zawsze obejmują takie przygotowania bez
względu na finansowanie ze środków unijnych.
 Wybór procedury przetargowej
Organy publiczne i niektóre agencje działające w dziedzinie usług komunalnych przy otrzymywaniu
unijnych funduszy strukturalnych muszą zagwarantować, że podczas wydawania zaproszeń do
składania ofert na publiczne roboty budowlane, dostawy i usługi zachowały one pełną zgodność z
odpowiednimi dyrektywami UE w sprawie zamówień publicznych25. Dyrektywy te są skierowane do
władz lokalnych i innych organów publicznych w UE i regulują ogłaszanie i procedury udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.
W przypadku łączenia PPP z dotacjami unijnymi nie ma przeszkód prawnych przy wyborze
którejkolwiek z procedur udzielania zamówień publicznych określonych w dyrektywie 2004/18/WE.
Tym samym wybór konkretnej procedury będzie zależeć od cech danego projektu. Trzy główne
procedury udzielania zamówień określone w dyrektywie to:

25

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
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Procedura ograniczona: każdy wykonawca może złożyć wniosek o udział w przetargu, a
jedynie wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego mogą składać oferty.



Dialog konkurencyjny26: każdy wykonawca może złożyć wniosek o udział w przetargu, a
zamawiający przeprowadza dialog z kandydatami dopuszczonymi do procedury w celu
opracowania jednej lub kilku odpowiednich alternatyw umożliwiających spełnienie
warunków, na podstawie których wybrani kandydaci są zapraszani do udziału w przetargu.



Procedura negocjacyjna: zamawiający konsultują się z wybranymi operatorami i negocjują
warunki umowy z jednym lub kilkoma z nich. Procedurę tę można stosować jedynie w
określonych okolicznościach, takich jak wystąpienie nieprzewidzianych czynników,
wyjątkowych przypadkach, w przypadku braku ofert złożonych w przetargu ograniczonym
itp.27.

Wybór dialogu konkurencyjnego to najbardziej odpowiednia forma, w przypadku gdy projekt wiąże
się ze stopniem złożoności utrudniającym zastosowanie procedury ograniczonej28.
Potwierdza to Komisja, która uważa, że dialog konkurencyjny można stosować „w szczególności
podczas wdrażania istotnych, zintegrowanych projektów w zakresie infrastruktury transportowej,
dużych sieci komputerowych lub projektów obejmujących złożone procesy finansowania o
skomplikowanej strukturze, których postaci finansowej ani prawnej nie można z góry zdefiniować”29.
Niemniej jednak nie ma barier prawnych ograniczających stosowanie pozostałych procedur
przetargowych: wybór będzie w dużym stopniu zależał od charakteru projektów lub specyfiki danego
państwa członkowskiego.
7.

Koordynacja PPP w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji

Kluczową poruszaną tu kwestią jest przedstawienie dwóch odmiennych procesów: typowego procesu
udzielania zamówienia na PPP oraz procesu ubiegania się o dotację unijną. Innymi słowy na jakim
etapie procesu udzielania zamówienia na PPP należy przedłożyć Komisji wniosek o przyznanie
dotacji? Lub jeszcze inaczej, jak zaawansowany powinien być proces PPP w momencie składania do
Komisji wniosku o przyznanie dotacji?
Ogólnie rzecz biorąc, proces PPP należałoby we wniosku o przyznanie dotacji dobrze zdefiniować i
opisać, tak by w procesie zatwierdzania dotacji uwzględniono jego główne cechy30. Jednak
jednocześnie proces zatwierdzania dotacji również należy dobrze i w odpowiednim momencie opisać

26

Zob. notę wyjaśniającą Komisji w sprawie dialogu konkurencyjnego CC/2005/04_rev 1 z dnia 05.10.2005 r.,
która zwiera syntezę zarówno warunków, na podstawie których można stosować dialog konkurencyjny, jak i
procedur, których należy przestrzegać w trakcie ich przeprowadzania.
27
W dyrektywie 2004/18/WE w art. 30 i 31 wymieniono warunki, po spełnieniu których można stosować
procedurę negocjacyjną.
28
Dyrektywa 2004/18/WE art. 1 ust. 11.
29
Dyrektywa 2004/18/WE motyw 31.
30
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1083/2006, art. 40 wniosek o przyznanie dotacji powinien
zawierać m.in.: informacje na temat organu odpowiedzialnego za realizację projektu, opis inwestycji, w tym
ocenę jej wartości finansowej, ocenę kwoty objętej współfinansowaniem za pomocą funduszy unijnych.
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w dokumentacji dotyczącej przetargu na PPP, aby zagwarantować oferentom, że finansowanie za
pomocą dotacji unijnej rzeczywiście zostanie zrealizowane.
Wniosek o przyznanie dotacji można składać albo przed komercyjnym zamknięciem lub po nim.
Komercyjne zamknięcie należy rozumieć jako udzielenie zamówienia najlepszemu oferentowi.
Oznacza to, że po komercyjnym zamknięciu nazwa firmy uczestniczącej w PPP jest w całości znana.
Scenariusz 1: Wniosek o przyznanie dotacji składany przed komercyjnym zamknięciem
Koordynacja w czasie jest następująca: po zatwierdzeniu dotacji przez Komisję rozpoczyna się
procedura przetargowa, a informacje na temat poziomu dotacji unijnej umieszcza się w dokumentacji
przetargowej.
W celu zastosowania tego scenariusza wnioskodawca musi mieć do dyspozycji wysoki poziom
informacji. Oznacza to, że na wczesnym etapie projekt musi być na wysokim poziomie
zaawansowania i mieć wysokiej jakości studia wykonalności. Wnioskujący o przyznanie dotacji musi
mieć możliwość dostarczenia Komisji wyników studiów wykonalności, w tym analizy finansowej i
ekonomicznej (w szczególności w przypadku dużych projektów, dla których jest ona obowiązkowa)31.
Analiza finansowa to punkt kluczowy. Poza oceną prawdopodobieństwa finansowego inwestycji i
stabilności finansowej projektu określany w niej jest odpowiedni stopień wkładu finansowego z
funduszy32.
Scenariusz ten ma dwie główne zalety:


cały proces jest krótszy, ponieważ nie ma konieczności czekania ze złożeniem wniosku o
przyznanie dotacji do momentu udzielenia zamówienia na PPP;



sektor prywatny ma możliwość uwzględnienia dotacji unijnej w swoich ofertach.

Scenariusz ten ma jednak też wady. Komisja przyznaje dotację na poziomie wynikającym z analizy
kosztów i korzyści. Istnieje ryzyko, że w momencie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert
otrzymane oferty okażą się dużo wyższe (lub dużo niższe, powodując tym samym nadmierne
finansowanie projektu przy użyciu funduszy unijnych) niż przewidywano w studiach wykonalności i
analizie kosztów i korzyści. Tym samym rzeczywiste zapotrzebowanie na współfinansowanie będzie
wyższe lub niższe niż faktyczna dotacja unijna. Nie oznacza to w takim przypadku, że jest to sytuacja
bez wyjścia, ale zajęłoby to trochę czasu, w razie gdyby zaszła konieczność ponownego złożenia
wniosku uwzględniającego zaszłe zmiany. Oznacza to, że cały proces rozciągnie się w czasie o okres
potrzebny Komisji do rozpatrzenia nowego wniosku. W każdym razie Komisja jest zobowiązana na
mocy prawa do podjęcia decyzji w sprawie przyznania dotacji w ciągu trzech miesięcy od dnia
złożenia wniosku33. Jednym ze sposobów uniknięcia tego problemu jest ogólne zalecenie dla
Zamawiającego, by od najwcześniejszych etapów projektu regularnie kontaktował się zarówno z KE,
jak i z władzami krajowymi. Ponadto ryzyka tego można uniknąć, jeśli w dokumentacji przetargowej
31

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006, art. 40 lit c) i e).
Dokument roboczy Komisji nr 4 pt. „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów
i korzyści”, str. 7.
33
Artykuł 41 rozporządzenia ogólnego.
32
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kryterium udzielenia zamówienia na PPP nie jest najniższa cena, ale raczej jakieś kryterium niezależne
od poziomu dotacji (na przykład dodatkowe nakłady inwestycyjne lub okres realizacji projektu).
Rysunek poniżej ilustruje koordynację w czasie procesu dotyczącego PPP i ubiegania się o dotację
w przypadku scenariusza 1.
Rysunek 1: Scenariusz 1 – Wniosek o przyznanie dotacji składany przed komercyjnym zamknięciem
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Naszym punktem wyjściowym jest moment, gdy studia wykonalności, na które nie miał wpływu
proces ubiegania się o dotację, są zakończone. Całkowity okres od pierwszego dnia przygotowań do
rozpoczęcia budowy może przekraczać szacunkowe 10 miesięcy przedstawione na rysunku (w
większości przypadków będzie on dużo dłuższy).
Ponadto większość ofert jest dwuetapowa i obejmuje etap przed kwalifikacyjny, po którym następuje
analiza nadesłanych ofert. Etap przed kwalifikacyjny może się odbyć wcześniej niż wskazano na
rysunku lub podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie dotacji, jednak nie ma to wpływu na fakt,
że wniosek o dotację i tak składa się przed komercyjnym zamknięciem.
Beneficjent musi przygotować wniosek o dotację w oparciu o wyniki studiów wykonalności i analizy
kosztów i korzyści. Beneficjent musi zagwarantować, że wniosek zawiera analizę finansową projektu,
w tym wszystkie elementy niezbędne do wyliczenia poziomu dotacji unijnej w oparciu o wydatki
kwalifikowalne.
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Gdy wniosek o dotację zostanie złożony, Komisja ma trzy miesiące (maksymalny okres zgodnie
z prawem) na zatwierdzenie lub nieprzyznanie dotacji. Zaleca się, by IC wykorzystała ten czas na
dokładne przygotowanie dokumentacji przetargowej. Gdy decyzja w sprawie finansowania za
pomocą dotacji zostanie podjęta, elementy związane z tą decyzją są załączane do dokumentacji
przetargowej, która w tym momencie jest już gotowa do ogłoszenia.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że zakłada się, że po okresie trzech miesięcy wniosek o dotację będzie
zawierał wszystkie istotne informacje potrzebne do zatwierdzenia projektu. W przeciwnym razie
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej może przerwać proces analizy wniosku, żądając od
Beneficjenta następnych informacji. Aby zmniejszyć ryzyko takich przerw, w szczególności ważne jest,
by w jasny sposób przedstawić przygotowania dotyczące PPP i procedurę przetargową, ponieważ
może to być jeden z obszarów, w związku z którym Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej może
zażądać dodatkowych informacji.
Dyrektywa nr 2004/18 w sprawie zamówień publicznych określa minimalne opóźnienia miedzy
ogłoszeniem przetargu a otrzymaniem ofert na poziomie 40 dni od dnia ogłoszenia przetargu
w przypadku procedury ograniczonej. W przypadku dialogu konkurencyjnego opóźnienie wynosi 37
dni. Zamawiający powinien pamiętać, że są to wartości minimalne. Złożoność projektów
infrastrukturalnych najprawdopodobniej będzie wymagać dłuższych opóźnień. Na rysunku
wskazaliśmy szacunkowy czas dwóch miesięcy (bez względu na procedurę udzielania zamówień), ale
jasne jest, że proces ten może trwać dużo dłużej. Wreszcie, w momencie gdy wybór zostanie
dokonany, zamówienie na PPP jest udzielane partnerowi prywatnemu i można rozpocząć projekt.
Scenariusz 2: Wniosek o przyznanie dotacji składany po komercyjnym zamknięciu
W tym przypadku wniosek o przyznanie dotacji przedkładany jest Komisji wyłącznie po komercyjnym
zamknięciu. Ma to miejsce, przede wszystkim w przypadku gdy studia wykonalności nie są
wystarczająco szczegółowe, a poziom informacji nie jest wystarczający do przedłożenia wniosku lub
gdy wyniki ofert, potencjalnie w przypadku dialogu konkurencyjnego, mogłyby w znaczącym stopniu
wpłynąć na finansowe dane liczbowe dotyczące projektu. Może to również mieć zastosowanie, jeśli
Beneficjent chce zmniejszyć ryzyko konieczności ponownego składania wniosku z powodu zmian w
kosztach projektu i poziomu dotacji wynikających z procedury przetargowej. W tym przypadku
wniosek należy przedłożyć przynajmniej po komercyjnym zamknięciu procedury przetargowej
wprowadzającej warunek zawieszający dla aspektów finansowych.
Na rysunku poniżej przedstawiono ten drugi scenariusz:
Rysunek 2: Scenariusz 2 – Wniosek o przyznanie dotacji składany po komercyjnym zamknięciu
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Jedną z cech charakterystycznych scenariusza 2 jest to, że dotacja może nie zostać zatwierdzona po
komercyjnym zamknięciu, mimo iż ryzyko to może być niższe, w przypadku gdy projekt znajduje się
już na liście szacunkowych dużych projektów programu operacyjnego. Jako praktyczne i funkcjonalne
rozwiązanie zmniejszające to ryzyko zalecamy, by Beneficjent zawsze kontaktował się z Instytucją
Zarządzającą i zwracał się do niej o przegląd dokumentacji przetargowej przed jej ogłoszeniem. Po
przeglądzie wniosek o dotację jest w końcu przedkładany Komisji. Może ona też zasugerować
dodatkowe poprawki lub zmiany, a ten czas wnioskodawca wykorzysta na uwzględnienie ich w
dokumentacji przetargowej przed jej ogłoszeniem. Będzie to cenne wsparcie dla projektu, gdy
przyjdzie pora na jego rozpatrzenie przez Komisję przed ostatecznym zatwierdzeniem wniosku o
dotację. Tego rodzaju komunikację można nawiązać również na szczeblu Komisji, ale należy zwrócić
uwagę, że Komisja w większym stopniu działa na poziomie programu operacyjnego niż w ramach
poszczególnych projektów. Inicjatywę JASPERS, której rola polega właśnie na udzielaniu pomocy
państwom członkowskim przy tego typu projektach, należy również traktować jako cennego
partnera.
Gdy dokumentacja przetargowa zostanie już ogłoszona, Zamawiający wkracza w bardziej pasywny
okres, podczas którego czeka na oferty. Okres ten należy wykorzystać na możliwie jak najszybsze
rozpoczęcie (o ile już nie zostało rozpoczęte) przygotowywania wniosku o dotację.
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Gdy spłyną wszystkie oferty, należy je przeanalizować i porównać, aby wybrać najlepszego oferenta.
Jednocześnie w czasie gdy wybór dobiega końca, IC musi ukończyć wniosek o dotację.
Zagwarantowanie właściwej koordynacji czasowej jest decydujące, aby chronologicznie:
1. zamknąć fazę komercyjną,
2. uwzględnić wszelki odpowiednie informacje na temat zamówienia we wniosku o dotację,
3. przedłożyć wniosek o dotację.
Jak wcześniej wspomniano, Komisja ma obowiązek ogłosić swoją decyzję maksymalnie w ciągu trzech
miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, pod warunkiem że wniosek jest jasny, a procesu jego
składania nie trzeba przerwać, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dwa przedstawione rysunki ukazujące koordynację w czasie mają zastosowanie do każdego modelu
PPP. Wybór zależy od specyfiki projektu. Tabela poniżej podsumowuje przedmiotowe zalety i wady
każdego scenariusza, uwzględniając fakt, że w każdym przypadku decydujące jest uważne zarządzanie
czasem:
Tabela 2: Zalety/wady każdego ze scenariuszy koordynacji w czasie

Zalety

Wady

Rodzaj projektów, w miarę
potrzeby

Mniejsze opóźnienie Ryzyko,
że - Wysoka jakość studiów
momentu przyznania oferty
będą wykonalności
dotacji
wyższe lub też
niż
- Sektor prywatny ma niższe
szacunkowe i tym
możliwość pełnego
uwzględnienia dotacji samym poziom
dotacji
będzie
unijnej w swoich
niedokładny.
ofertach.
-

Scenariusz 1:
wniosek o
dotację przed
komercyjnym
zamknięciem

Możliwość
- Wydłużenie
uwzględnienia
całkowitego
Scenariusz 2: kompletnych informacji czasu procedury
wniosek o
na temat zamówienia
dotację po
na PPP we wniosku o
komercyjnym
dotację
zamknięciu
- Mniejsza
niepewność co do
przyznania dotacji
-

8.

Podział ryzyka
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Podział ryzyka różni się w zależności od modelu, ponieważ kluczowe znaczenie posiadania różnych
modeli polega właśnie na stopniu transferu ryzyka. Kwestie podziału ryzyka i przede wszystkim
wpływu finansowego rodzajów ryzyka podlegają szczegółowej analizie w komparatorze sektora
publicznego (sekcja 3). Opracowanie przejrzystego podziału ryzyka między podmiotem prywatnym a
publicznym jest decydujące dla zapewnienia wydajnego partnerstwa.
Należy wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyko związane ze współfinansowaniem ze środków unijnych i
wspólne dla wszystkich modeli.
Duże ryzyko przed rozpoczęciem projektu i bez względu na wybrany model związane jest z
możliwością nieotrzymania dotacji unijnej. Można je zmniejszyć na kilka sposobów bez względu na
model PPP:


Podmiot publiczny bierze na siebie ryzyko, jeśli fundusze unijne nie zostaną przyznane –
fundusze wyrównawcze zapewni podmiot publiczny (może to być znaczące zobowiązanie
finansowe).



Warunki udzielenia zamówienia mogą wiązać się z koniecznością złożenia przez partnera
prywatnego alternatywnych propozycji, z dwoma scenariuszami, w zależności od tego, czy na
projekt zostanie przyznana dotacja unijna (np. w drugim przypadku przyszłe opłaty od
użytkowników będą wyższe, aby umożliwić partnerowi prywatnemu pokrycie wyższych
kosztów finansowania).



Przedłożenie przed ogłoszeniem dokumentacji przetargowej do IZ (zob. poprzedni ustęp na
temat koordynacji w czasie).

Inne ryzyko związane jest z niepewnością co do poziomu dotacji. Ponieważ w sektorze prywatnym
zazwyczaj nie akceptuje się ryzyka związanego z tym, że publiczny wkład finansowy z UE będzie niższy
niż kwota określona w umowie koncesyjnej, do przedmiotowych władz publicznych należy decyzja w
sprawie zabezpieczenia dotacji unijnej w umowie. Jeśli dofinansowanie kształtuje się na poziomie
niższym niż przewidywana kwota, sektor publiczny będzie musiał wyłożyć dodatkowe fundusze na
rzecz projektu (zob. sekcję 2.4 oraz przykład Międzynarodowego Lotniska w Atenach, gdzie właśnie
taka sytuacja miała miejsce).
9.

Kwestie podatkowe

W trakcie okresu eksploatacji PPP zarówno wykonawca prywatny, jak i podmiot publiczny stanie w
obliczu kwestii podatkowych, takich jak podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń, podatek od
(przeniesienia własności) nieruchomości czy też podatek od towarów i usług (VAT).
Główna poruszana przez nas w niniejszym sprawozdaniu kwestia to wpływ podatku VAT na strukturę
projektów łączących PPP i dotację unijną oraz w szczególności kwalifikowalność podatku VAT w
przypadku współfinansowania ze środków unijnych. Przepisy unijne stanowią, że VAT podlegający
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zwrotowi nie stanowi wydatków kwalifikowalnych w przypadku współfinansowania ze środków
unijnych 34.
Należy podkreślić, że aspekty dotyczące podatku VAT będą w dużym stopniu zależeć od:
•

przepisów krajowych,

•

rodzaju projektu,

•

statusu beneficjenta w świetle przepisów o podatku VAT (podatnik VAT lub nie).

Tym samym należy zająć się tą kwestią, biorąc pod uwagę specyfikę danego kraju, zależną od
krajowych przepisów o podatku VAT oraz uwzględniając przy tym specyfikę danego projektu.
Przeprowadzimy połączoną analizę wszystkich modeli PPP i w stosownych przypadkach zbadamy
specyfikę modeli PPP.
VAT to podatek konsumpcyjny. Jest on wliczany do ceny dostarczanych towarów i świadczonych
usług, jako że w istocie ma być nakładany na wszystkie etapy produkcji, ale przy zastosowaniu
mechanizmu umożliwiającego firmom rozliczenie podatku zapłaconego przez nie przy zakupie
towarów i usług w stosunku do podatku nakładanego na ich sprzedaż towarów i usług35. Projekt i
budowa, jak również działania operacyjne i związane z utrzymaniem to w zasadzie działania
podlegające podatkowi VAT36.
W odniesieniu do mechanizmów dotyczących VAT w PPP możliwe są dwa scenariusze w zależności od
głównego czynnika, czyli tego, czy beneficjent dotacji unijnej ma możliwość odzyskania podatku VAT.
9.1

Beneficjent niemający możliwości odzyskania podatku VAT

Wykres poniżej ilustruje taki mechanizm:
Rysunek 3: Mechanizm VAT w przypadku beneficjenta niemającego możliwości odzyskania
podatku VAT
Beneficjent niebędący podatnikiem VAT

Komisja Europejska

dotacja na nakłady
inwestycyjne brutto

Beneficjent

opłaca fakturę VAT

Wykonawca

opłaca różnicę VAT
Skarb Państwa

34

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006, art. 7.

35

Zob. „The Modern VAT”, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2001.
Należy jednak zwrócić uwagę, że dochód z wynajmu i dzierżawy nieruchomości oraz finansowanie są
w zasadzie zwolnione z podatku VAT.
36
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Beneficjent zleca usługi lub budowę i otrzymuje faktury VAT. Beneficjent opłaca je i tym samym płaci
podatek VAT. Jednocześnie beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poprzez
odliczenie podatku VAT od przychodów, albo zwracając się do władz skarbowych o zwrot
zapłaconego podatku. Sytuacja ta (brak możliwości odzyskania podatku VAT) może mieć miejsce, np.
gdy beneficjent nie jest podatnikiem VAT lub jeśli wykonuje działania, które nie uprawniają go do
odzyskania podatku VAT.
W tej sytuacji VAT stanowi koszt kwalifikowalny, a dotację wylicza się dla nakładów inwestycyjnych
brutto.
9.2

Beneficjent będący podatnikiem VAT

Wykres poniżej ilustruje taki mechanizm:
Rysunek 4: Mechanizm VAT w przypadku beneficjenta mającego możliwość odzyskania podatku
VAT
Beneficjent będący podatnikiem VAT

Komisja Europejska

dotacja na nakłady
inwestycyjne netto

Beneficjent

opłaca fakturę VAT

Wykonawca

opłaca różnicę VAT

odzyskuje VAT
Skarb Państwa

Analogicznie do poprzedniego schematu, beneficjent zleca usługi lub budowę i otrzymuje faktury
VAT. Beneficjent opłaca je i tym samym płaci podatek VAT. Jednocześnie beneficjent ma możliwość
odzyskania podatku VAT albo poprzez odliczenie podatku VAT od przychodów, albo zwracając się do
władz skarbowych o zwrot zapłaconego podatku.
Zastosowanie jednego z tych dwóch scenariuszy będzie zasadniczo zależeć od i) statusu beneficjenta
w świetle krajowych przepisów o podatku VAT oraz ii) charakteru działań prowadzonych przez
beneficjenta.
W odniesieniu do i) powyżej w niektórych krajach niektóre podmioty publiczne nie mogą być uznane
za podatników VAT i tym samym nie mają one możliwości odzyskania podatku VAT. W odniesieniu do
ii) powyżej VAT zasadniczo podlega zwrotowi wyłącznie wtedy, gdy jest związany z działaniami
podlegającymi podatkowi VAT. Tym samym, w przypadku gdy beneficjent nie prowadzi działań
podlegających podatkowi VAT, istnieje prawdopodobieństwo, że nie odzyska on podatku VAT
zapłaconego od dokonanych zakupów (nawet jeśli według lokalnych przepisów ma status podatnika
VAT).
Warto zwrócić uwagę, że opłaty od użytkowników nie stanowią jedynego rodzaju wynagrodzenia
możliwego w przypadku transakcji podlegających opodatkowaniu w PPP. W szczególności opłaty za
dostępność mogą zostać i są opodatkowane podatkiem VAT w istniejących systemach PPP.
PricewaterhouseCoopers EEIG

ZADANIE 1C Modele koncepcyjne i studia przypadków

Podsumowując, kwestie dotyczące VAT będą zależeć od kraju i specyfiki projektu.
10.

Ustalenia w zakresie sprawozdawczości i kontroli

Ustalenia dotyczące sprawozdawczości należą do zakresu odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej,
jak również Instytucji Certyfikującej i Instytucji Audytowej określonych w sekcji 1.1.
Nie ma żadnych konkretnych przepisów określających lub ograniczających zobowiązania w zakresie
sprawozdawczości z tytułu łączenia, poza tymi wynikającymi z przepisów unijnych. Przepisy wyraźnie
stanowią, że w przypadku korzystania z funduszy unijnych IC i IA powinny gromadzić wszelkie dane
podlegające kontroli i sprawozdawczości, a następnie przedkładać je odpowiednim władzom bez
nawiązywania do specyfiki systemu finansowego lub prawnego w ramach projektu37.
Istnieją dwa poziomy kontroli i sprawozdawczości: „poziom 1” odnosi się do poziomu projektu, a
„poziom 2” dotyczy kontroli i sprawozdawczości pod kątem programów operacyjnych. W ramach
naszego sprawozdania koncentrujemy się na poziomie 1, który jest związany z codziennym
składaniem informacji ze strony kierownika projektu.
Kierownik projektu to ogniwo łączące Instytucję Zarządzającą i partnera w ramach projektu.
Kierownik projektu musi mieć rzetelną wiedzę na temat projektu, co oznacza, że musi on otrzymywać
wszelkie istotne informacje na temat postępów w projekcie od partnerów w ramach projektu
(podmiotów prywatnych i publicznych).
Kierownik projektu składa okresowe sprawozdania z postępów Sekretariatowi Programu i jest
zobowiązany do przechowywania wszystkich plików i stosownych dokumentów dotyczących projektu
przez okres trzech lat od momentu dokonania przez KE płatności końcowej.
Należy rejestrować następujące informacje:


umowy i korespondencję, w tym wszelkie stosowne informacje na temat tego, jak
przebiegały procedury udzielania zamówień publicznych,



informacje dotyczące postępów rzeczowych działań w ramach projektu: działania, które
zostały ukończone, działania, których termin przełożono, problemy napotkane podczas
realizacji projektu i ich rozwiązania itp.,



sprawozdanie finansowe przedstawiające informacje na temat postępów finansowych musi
zawierać zatwierdzony szacunkowy budżet, faktury obejmujące wydatki, podpisane umowy
finansowe, dowody dokonanych płatności i dokumenty dotyczące dofinansowania projektu.

Następujące sprawozdania należy złożyć w oparciu o ww. informacje:


37

Kierownik projektu musi złożyć sprawozdanie z postępów do Sekretariatu Programu,
zazwyczaj dwa lub trzy razy w roku.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 58-62.
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Sprawozdanie końcowe wraz z deklaracją wydatków i oświadczeniem audytora. Po złożeniu
sprawozdania końcowego i przeprowadzeniu kompletnej kontroli kwalifikowalności kosztów
ze strony odpowiednich władz (zob. naszą listę kontrolną wydatków kwalifikowalnych)
beneficjentowi końcowemu (będącemu podmiotem publicznym w umowie DBO) wypłacona
zostanie całkowita należna kwota dotacji unijnej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bez względu na zastosowany model PPP beneficjenci dotacji
unijnych nigdy nie otrzymują płatności bezpośrednio od Komisji. Mają wtedy do czynienia z IZ (za
pośrednictwem Sekretariatu Programu) i Instytucją Certyfikującą. To właśnie IC dokonuje na rzecz
beneficjenta końcowego płatności, wliczając w to zaliczki i płatności pośrednie po przeglądzie
wniosków ze strony Sekretariatu Programu.
Mając na uwadze powyższe, następująca lista kontrolna ilustruje niezbędne kroki celu konieczne do
uruchomienia płatności unijnej po zatwierdzeniu projektu. Można ją traktować jako notę aide
momoire dla kierownika projektu i ma ona zastosowanie do wszystkich projektów, które mają na celu
uruchomienie funduszy unijnych, zarówno w przypadku PPP, jak i innych projektów.
Tabela 3: Lista kontrolna z niezbędnymi krokami koniecznymi dla uruchomienia płatności unijnej po
zatwierdzeniu projektu

Zainteresowany podmiot

Zadania

Rezultat
Oficjalne pismo
zatwierdzające

Komisja Europejska

KE zatwierdziła projekt.

Kierownik projektu

Zbiera wszystkie umowy
(w tym oficjalne pisma Uwzględnia informacje w
zatwierdzające) i
sprawozdaniu z
odpowiednią
postępów.
korespondencję.

Kierownik projektu

Przygotowuje
sprawozdanie finansowe,
Uwzględnia
zbierając wszystkie
sprawozdanie finansowe
dotychczasowe
w sprawozdaniu z
informacje finansowe (w
postępów.
szczególności faktury
obejmujące wydatki).

Kierownik projektu

Przygotowuje wszystkie
pozostałe istotne
Sprawozdanie z
postępów
informacje na temat
postępów w działaniach.

Kierownik projektu

Przedkłada dokument
Finalizuje sprawozdanie z
niezależnemu
postępów.
audytorowi.
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Niezależny audytor

Sekretariat Programu

Zatwierdza lub odrzuca
Weryfikuje sprawozdanie
sprawozdanie
z postępów.
z postępów.
Jeśli dokument zostanie
Przedłożenie IC
zatwierdzony,
przedkłada się go IC.

Instytucja Certyfikująca

Przeprowadza kontrolę
końcową i poświadcza
sprawozdanie z
postępów.

Kontrola końcowa

Instytucja Certyfikująca

Wypłaca na rzecz
beneficjenta zaliczki
i płatności pośrednie.

Płatność na rzecz
beneficjenta

Nie widzimy żadnych różnic w zobowiązaniach dotyczących sprawozdawczości między czterema
modelami poza współfinansowaniem za pomocą dotacji modelu dostępności, opisanego w dalszej
części.
W zakresie ustaleń dotyczących kontroli, jak wspomniano we wstępie, Instytucja Audytowa ma
funkcję niezależną od IC i IZ. Prowadzi ona kontrole zgodnie z międzynarodowymi standardami w
zakresie audytu oraz zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach unijnych. W ramach
projektów kontrole przeprowadza się co 12 miesięcy w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia
2015 r.38.
W zakresie zarówno kontroli, jak i sprawozdawczości nie ma żadnych zobowiązań prawnych po roku
2017 wynikających z przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. W każdym razie obowiązuje
jednak rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.
Stanowi ono, że każda decyzja w sprawie dotacji musi wyraźnie przewidywać uprawnienia kontrolne
dla Komisji i Trybunału Obrachunkowego na podstawie dokumentów i na miejscu w stosunku do
wszystkich wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali fundusze wspólnotowe (art. 170).

Wszelkie działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości prowadzone po 2017 r. powinny być
zgodne z wytycznymi KE w sprawie zakończenia interwencji.
Następująca tabela zawiera podsumowanie głównych obszarów wynikających z podstawowej analizy.
Wskazuje ona również te kryteria, w przypadku których podstawowa analiza jest wystarczająca,
ponieważ ma zastosowanie do wszystkich modeli, oraz te, w przypadku których indywidualna analiza
jest szczegółowa dla określonego modelu. Jeśli oba pola są zaznaczone, oznacza to, że podstawowa
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., art. 62.1.
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analiza ma zastosowanie w każdym przypadku, ale przy wyborze modelu należy wziąć pod uwagę
pewne konkretne obszary.
Tabela 4: Główne obszary wynikające z podstawowej analizy kluczowych elementów

Główne obszary

Dotyczy
Analiza
wszystkich model po
modeli PPP modelu (zob.
(zob. 2.2)
2.3)

Rola kluczowych Zostaną sprecyzowane w warunkach dotacji i
podmiotów
warunkach PPP. Role i obowiązki zostaną
zainteresowanych określone indywidualnie dla każdego modelu.

✓

System
finansowania

Ustalenie, w jakim celu wykorzystuje się zasoby
finansowe oraz kiedy będą one określane
indywidualnie dla każdego modelu

✓

Beneficjenci
kwalifikowalni

Beneficjent to zawsze podmiot publiczny.
Wyjątki można przewidzieć w ostatnim modelu.

✓

Główne kryteria rozróżniające to obecność
przychodów w ramach projektu: jeśli ich nie ma,
stosuje się metodę związaną z poziomem
współfinansowania; jeśli przychody występują,
stosuje się metodę luki w finansowaniu.
Prawo własności Brak bezpośredniego związku z łączeniem –
będzie zależeć przeważnie od warunków umowy.
do majątku
Wydatki
kwalifikowalne

✓
✓

✓

Kryteria
przetargowe i
procedura
udzielania
zamówień

Optymalne kryterium przetargowe powinno
bazować na NPV dla nakładów inwestycyjnych i
wydatków operacyjnych dla wszystkich modeli.
Wybór procedury udzielania zamówień może
zależeć od modelu.

✓

✓

Koordynacja
PPP/procesu
przyznawania
dotacji w czasie

Dwa potencjalne scenariusze: przedłożenie
wniosku o dotację przed komercyjnym
zamknięciem lub po takim zamknięciu. Niektóre
elementy zależą od modelu.

✓

✓

Podział ryzyka

Główna różnica między modelami polega na
stopniu podziału ryzyka.

Kwestie
podatkowe

Dotyczą kwalifikowalności podatku VAT
w ramach kosztów. Możliwe są dwa scenariusze
w zależności od tego, czy beneficjent ma
możliwość odzyskania podatku VAT.
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Sprawozdawczość Wynikają z przepisów w zakresie funduszy
strukturalnych i są identyczne dla wszystkich
i kontrole
modeli.

✓

2.3 Analiza konkretnych modeli łączenia finansowania PPP i dotacji
Cztery opisane niżej modele obejmują poziomy podziału ryzyka między partnerami publicznymi i
prywatnymi od niższego do wyższego.
Zanalizowaliśmy zatem dziesięć kluczowych cech, które omówiono ogólnie w części 2.2, ponieważ
odgrywają one istotną rolę w każdym z modeli. W zależności od modelu, w przypadku niektórych
kluczowych cech, skutki różne od przedstawionych w części 2.2 mogą nie występować. Wtedy akapit
dotyczący danej kluczowej cechy nie wystąpi. W takiej sytuacji obowiązuje ogólna analiza
omawianych kluczowych kwestii. Specyfika ostatniego przedstawianego przez nas modelu stanowi
wstęp do dodatkowej cechy kluczowej czyli mechanizmu rachunków powierniczych.
Na koniec przedstawiamy przykłady projektów zrealizowanych w przeszłości w ramach programu PPP
z dofinansowaniem przez UE. Wszystkie modele sprawdzono w praktyce, głównie w okresie
programowania 2000-2006 lub w ramach ISPA, z wyjątkiem ostatniego modelu obejmującego
rachunek powierniczy.

2.3.1 Eksploatacja i konserwacja ze środków prywatnych(PPP1)
Model ten opiera się na dwóch umowach:


Umowa 1 dotycząca zaprojektowania i budowy obiektu;



Umowa 2 dotycząca eksploatacji i konserwacji obiektu.

Celem pierwszej umowy jest wyłącznie budowa infrastruktury przez wykonawcę projektu i budowy.
Po zakończeniu budowy z tym samym lub innym prywatnym partnerem podpisuje się drugą umowę.
Celem drugiej umowy jest zapewnienie eksploatacji i utrzymanie infrastruktury przez wykonawcę
operacyjnego.
Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
Aby osiągnąć przejrzystość w przypadku wszystkich modeli zastosujemy poniższy rodzaj wykresu
(zob. poniżej). Pozwala on podsumować główne role zainteresowanych stron dzięki wskazaniu, która
funkcja jest przypisana do kogo i jakie są między nimi zależności umowne.
Rysunek 5: Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
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Etap I:
Projekt
i budowa

Etap II:
Eksploatacja

Organ publiczny:
- Zamawiający
- podmiot wnioskujący o
dotację UE
- beneficjent dotacji UE

Organ publiczny:
- Zamawiający
- podmiot wnioskujący o
dotację UE
- beneficjent dotacji UE

Umowa 1:
Projektuj i buduj

Umowa 2:
Eksploatacja i konserwacja

Wykonawca
projektu i budowy

Wykonawca
operacyjny

Jeśli chodzi o PPP, etap 1 (projekt i budowa) oraz etap 2 (eksploatacja i konserwacja) są wyraźnie
oddzielone. Organ publiczny ma funkcję Zamawiającego i podpisuje dwie umowy z jednym bądź
dwoma różnymi partnerami prywatnymi. Organ publiczny jest najczęściej ten sam w obu umowach.
Jeśli chodzi o dotację, organ publiczny odpowiada za przygotowanie i przedłożenie wniosku o dotację
z UE, ale tylko podczas etapu 1 (jak zobaczymy w akapicie poświęconym harmonogramowi procesów
związanych z PPP i dotacją).
System finansowania
Poniższy wykres przedstawia system finansowania modelu:
Rysunek 6: System finansowania w modelu prywatnej eksploatacji i konserwacji

CAPEX
Opłaty za dostępność

OPEX
lub Opłaty użytkownika

Środki publiczne
Środki publiczne

Środki publiczne

Środki UE

Na pierwszym etapie (umowa 1 dotycząca projektu i budowy), nakłady inwestycyjne (CAPEX)
finansowane są z funduszy publicznych i unijnych. Na tym wykresie podział środków unijnych i
krajowych ma charakter poglądowy - zależeć on będzie od planu finansowego danego projektu, a
także w szczególności od stosowanej stopy dofinansowania lub stopy luki w finansowaniu w
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przypadku projektów generujących przychody, jak wyjaśniono w części 2.2 (akapit dotyczący
wydatków kwalifikowalnych).
Na etapie drugim (umowa 2 dotycząca eksploatacji i konserwacji) wydatki operacyjne (OPEX)
finansowane są z:


opłat za dostępność ze środków publicznych i/lub



opłat użytkownika, jeśli takie występują.

Własność majątku
Inwestycja nie będzie finansowana przez partnera prywatnego. Co więcej, w obu etapach udział brać
mogą dwa różne podmioty (Projekt i budowa – Eksploatacja i konserwacja). W ten sposób żaden
podmiot prywatny nie może mieć praw własności do infrastruktury.
Od początku budowy do zakończenia fazy eksploatacji i konserwacji, właścicielem majątku jest i
będzie organ publiczny. Nie zachodzi przeniesienie własności.
Kryteria przetargowe i procedura udzielenia zamówienia odpowiednie dla PPP:
W odniesieniu do umowy dotyczącej projektu i budowy, do modelu tego zastosowanie ma ogólna
analiza, ponieważ realizacja tej umowy ma być dofinansowana. Jednakże na kryteria przetargu na
udzielenie umowy eksploatacji i konserwacji nie ma wpływu fakt, że projekt był finansowany z
dotacji, z wyjątkiem tego, że infrastruktura powinna być eksploatowana w sposób zgodny z
prognozami we wniosku o dotację.
Według naszej ogólnej analizy wyboru procedury zamówień publicznych, nie ma żadnych przeszkód
prawnych dla stosowania którejkolwiek z procedur wymienionych w dyrektywie o zamówieniach
publicznych.
Wybór ten obejmuje dwie decyzje biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia dwóch
przetargów na udzielenie dwóch oddzielnych umów.
Z poniższych powodów procedurą, której zastosowanie jest najbardziej odpowiednie w przypadku
obu umów, jest procedura ograniczona:


stopień zaangażowania podmiotu/ów prywatnego/ych nie jest tak wysoki, jak w innych
modelach, a w związku z tym nie wymaga koniecznie zastosowania dialogu konkurencyjnego,
który jest przeznaczony głównie dla projektów złożonych;



procedura negocjacyjna, przeznaczona dla celów realizacji konkretnych potrzeb lub w
przypadku nieprzewidzianych czynników, jest raczej wyjątkiem niż standardową procedurą39.

Koordynacja PPP w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji

39

Art. 30 i 31 dyrektywy nr 2004/18/WE
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Zamawiający
dokładnie
rozważy
termin
drugiej
procedury
przetargowej.
Jeśli obie procedury przetargowe nie są prowadzone w sposób ciągły, nastąpi przerwa między
końcem etapu budowy a początkiem etapu eksploatacji. Konsekwencją będą wyższe koszty i brak
efektywności.
Podział ryzyka
Poniższa tabela przedstawia przewidywany podział ryzyka pomiędzy sektorem publicznym i
prywatnym. Występujące rodzaje ryzyka są powiązane konkretnie z PPP i niekoniecznie zależne są od
finansowania z UE. Jeśli chodzi o konkretne rodzaje ryzyka związane z finansowaniem z UE, są one
opisane w części 2.2.
Tabela 5: Przewidywany podział ryzyka pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym

x

x

x
x

Ryzyko technologiczne

x

Ryzyko związane z wartością
końcową
Ryzyko związane z planowaniem

x

x

Ryzyko operacyjne

x

x

Ryzyko związane z eksploatacją

x

Ryzyko prawne

x

Ryzyko z związane ze stosunkami
przemysłowymi
Ryzyko związane z siłą wyższą

Podmiot
prywatny

Ryzyko finansowe

Ryzyko środowiskowe

Ryzyko związane z projektem

Ryzyko związane z popytem

Ryzyko związane z budową

Ryzyko związane z zamówieniem

Ryzyko związane z dostępnością

X

Organ
publiczny

x
x

x

Wspólne dla
obu

Przeniesienie ryzyka z sektora publicznego na prywatny jest niewielkie (w porównaniu z pozostałymi
modelami), zwłaszcza z powodu ryzyka finansowego, które pozostaje po stronie organu publicznego.
Podział ryzyka zanalizowano i określono ilościowo w części 3 dotyczącej Komparatora Sektora
Publicznego.
Wniosek
Łączenie finansowania z dotacjami unijnymi nie jest dodatkową przeszkodą w przeciwieństwie do
klasycznego finansowania publicznego. Możną nim zarządzać dzięki skutecznej komunikacji pomiędzy
Komisją, Instytucją Zarządzającą a Zamawiającym. Główną kwestią dotyczącą tego modelu jest
rozdzielenie dwu przetargów. Może to spowodować pojawienie się odstępu w czasie między
zakończeniem budowy a rozpoczęciem eksploatacji – w przypadku nieodpowiedniego zarządzania tą
kwestią może się to niekorzystnie odbić na przychodach w prognozach projektu w analizie kosztów i
korzyści, co z kolei wpłynie na stabilności finansową i korzyści ekonomiczne projektu. Im bardziej
opóźnione będzie rozpoczęcie eksploatacji, tym większe będą konsekwencje w wyniku dyskonta.
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Jednak model ten nie uwzględnia wszystkich korzyści płynących z PPP: przeniesienie ryzyka z sektora
publicznego na prywatny jest niskie w porównaniu z innymi modelami, a udział kapitału i
umiejętności podmiotów prywatnych nie jest zoptymalizowany.
Podział zobowiązań pomiędzy organem publicznym i podmiotem prywatnym jest następujący:
Tabela 6: Podział zobowiązań między partnerami sektora publicznego i prywatnego

Umowa
Projektuj i
buduj

Inwestycja

Projekt

Budowa

Eksploatacja i Odpowiedzialność Własność
finansowa
konserwacja
obiektu

Organ
Podmiot
Organ
Podmiot prywatny
Organ publiczny
publiczny
prywatny
publiczny
Poniższa tabela stanowi przegląd zalet i potencjalnych ograniczeń modelu eksploatacji i konserwacji
ze środków prywatnych:
Tabela 7: Potencjalne ograniczenia i zalety modelu eksploatacji i konserwacji ze środków
prywatnych

Zalety

 Istnieje możliwość skorzystania z wysokiego poziomu
dofinansowania na etapie projektowania i budowy;
 Odpowiednia wykonalność i minimalizacja kosztów dla
operatora usług;

 Połączenie dotacji i PPP jest bezpośrednie.
Potencjalne ograniczenia  Potencjalne koszty dodatkowe spowodowane oddzielnymi
przetargami;
 Konieczność ostrożnego zarządzania czasem – zwłaszcza ryzyko
wystąpienia przerwy między realizacją dwu umów skutkujące
opóźnieniem rozpoczęcia etapu operacyjnego;
 Ograniczone możliwości przeniesienia ryzyka na stronę
podmiotu prywatnego.

Samorządy lokalne wykorzystują tego typu bezpośrednie podejście zwłaszcza w sektorach gospodarki
wodnej i odpadami w celu zapewnienia:
•

usług przetwarzania odpadów – na przykład w Rumunii projekty związane z przetwarzaniem
odpadów, które otrzymały dotacje z UE w ramach ISPA i Funduszu Spójności przyznane
organowi publicznemu na realizację umowy 1, przed zawarciem umowy w ramach PPP na
usługi eksploatacyjne i konserwacyjne;
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•

usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – np. w Gdańsku w Polsce, gdzie taki
sam rodzaj projektu został pomyślnie zrealizowany już w 1992 r.

2.3.2 Projektuj, buduj, eksploatuj (DBO) (PPP2)
Model ten obejmuje jedną umowę, w której podmiot prywatny odpowiedzialny jest za projekt,
budowę i eksploatację obiektu. Jest to obecnie najczęściej stosowany model.
Model DBO oparty jest na zasadzie zakładającej eksploatację obiektu przez podmiot, który go
zaprojektował. Według niej zawarcie z jednym podmiotem prywatnym jednej umowy stanowi
zachętę do tego, aby podmiot ten opracował projekt i przeprowadził budowę w najlepszy możliwy
sposób w celu zapewnienia poprawnego działania obiektu.
Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
Poniższy rysunek przedstawia role obu zainteresowanych stron:
Rysunek 7: Rola głównych stron w modelu DBO

Etap I:
Projekt
i budowa
Organ publiczny:
- Zamawiający
- podmiot wnioskujący o
dotację UE
- beneficjent dotacji UE

Jedna umowa: Projekt,
budowa i eksploatacja

Jeden wykonawca
DBO

Etap II:
Eksploatacja

W odniesieniu do PPP, zamawiający tylko z jednym wykonawcą zawiera umowę na projekt i budowę
oraz eksploatację obiektu. Relacje między stronami wynikają z jednej umowy obowiązującej przez
oba etapy.
W odniesieniu do dotacji, organ publiczny przygotowuje i przedkłada Komisji wniosek o dotację z UE.
Harmonogramowi obowiązującemu dla tego wniosku w związku z procedurą przetargową przyjrzymy
się we fragmencie poświęconym terminom dla procedur PPP i dotacji.
System finansowania
Poniższy wykres przedstawia typowy system finansowania w przypadku modelu DBO:
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Rysunek 8: System finansowania w modelu DBO

CAPEX
Opłaty za dostępność

Środki publiczne
Środki publiczne

OPEX
lub Opłaty użytkownika

Środki
użytkownika

Środki UE

Własność majątku
Prawo własności infrastruktury posiada organ publiczny, przeniesienie własności nie następuje ani
podczas obowiązywania umowy DBO, ani po jej zakończeniu. Na przykład, w ramach programu
oczyszczania ścieków dla regionu Dublina (zakład oczyszczania) w Irlandii uzgodniono, że prawa
własności majątku pozostaną w posiadaniu organu publicznego.
Kryteria przetargowe i procedura udzielania zamówień odpowiednie dla PPP
Procedura przetargowa obejmuje mniej problemów związanych z wzajemnym oddziaływaniem niż w
przypadku poprzedniego modelu, ponieważ zawiera się jedną umowę z jednym podmiotem
prywatnym
na
zaprojektowanie,
wybudowanie
i
eksploatację.
W umowie tej obowiązuje zasada, że obiekt będzie eksploatowany przez podmiot, który go
wybudował.
Obecnie umowy DBO coraz częściej opiera się na zmienionej wersji standardowych umów,
wzbogaconych o elementy związane z projektowaniem i budową charakterystyczne dla umowy DBO.
Praktycy zauważają brak jednolitego dokumentu uwzględniającego ryzyko i obowiązki związane z
eksploatacją
długoterminową
w
takiej
umowie.
Dlatego też procedury udzielania zamówienia publicznego powinny być dostosowane w taki sposób,
aby uwzględnić element eksploatacji DBO, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka i odpowiedzialności
stron.
Jak wspomniano w części 2.1, zastosować można każdą procedurę przetargową. Wybór zależy od
dostępnych możliwości i charakteru projektu:
jeśli projekt nie jest złożony technicznie i finansowo, do zapewnienia dobrej jakości
procedury przetargowej i odpowiedniego wyboru partnera prywatnego wystarczająca będzie
standardowa procedura ograniczona;
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jeśli projekt jest technicznie i finansowo skomplikowany, zastosowanie dialogu
konkurencyjnego pozwoli na maksymalne wykorzystanie technicznych umiejętności partnera
prywatnego40.


Koordynacja PPP w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji
W pełni zastosować można w tym przypadku analizę koordynacji w czasie przeprowadzoną w części
2.2, pod tym względem model DBO nie różni się od zwykłego tradycyjnego projektu. Jeśli wybraną
procedurą jest dialog konkurencyjny, ogólny czas trwania procedury wydłuży się o czas potrzebny na
przeprowadzenie dialogu ze wstępnie wybranymi oferentami.
Podział ryzyka
W porównaniu z modelem PPP1, ryzyko operacyjne jest w pełni przeniesione na partnera
prywatnego, co jest ważną cechą tego modelu i może mieć wpływ na sposób opracowania projektu.
W porównaniu z modelami omówionymi poniżej, DBO nie wymaga ponoszenia częściowego lub
pełnego ryzyka finansowego przez partnera prywatnego, a zatem nie oznacza konieczności nałożenia
dodatkowej kontroli ze strony finansujących projekt.
Tabela 8: Podział ryzyka w modelu DBO

x

x

x

x
x

Ryzyko technologiczne

x

Ryzyko związane z zawartością
końcową
Ryzyko związane z planowaniem

x

Ryzyko operacyjne

x

x

Ryzyko związane z eksploatacją

x

Ryzyko prawne i związane z
polityką
Ryzyko związane ze stosunkami
przemysłowymi
Ryzyko związane z Sass wyższą

Podmiot
prywatny

Ryzyko finansowe

Ryzyko środowiskowe

Ryzyko związane z projektem

Ryzyko związane z popytem

Ryzyko związane z budową

Ryzyko związane z

Ryzyko związane z dostępnością

Organ
publiczny

x
x

x

x

x

Wspólne dla
obu

Wniosek
Główny wpływ dotacji unijnej, jak we wszystkich modelach, jest związany ze szczególną uwagą, jaką
należy zwrócić na organizację czasu w odniesieniu do procedury przetargowej i przyznania dotacji.
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Czas złożenia wniosku o dotację należy wybrać uważnie (po opublikowaniu dokumentacji
przetargowej albo po zawarciu umowy PPP, zarówno w przypadku przetargu ograniczonego, jak i
dialogu konkurencyjnego) w porozumieniu z Komisją.
Tabela poniżej przedstawia podział zobowiązań między partnerem publicznym i prywatnym:
Tabela 9: Podział zobowiązań między partnerami sektora publicznego i prywatnego

Umowa
projektuj,
buduj,
eksploatuj

Inwestycja Projekt Budowa
Organ
publiczny

Eksploatacja i Odpowiedzialność
konserwacja
finansowa

Podmiot prywatny

Organ publiczny

Własność
obiektu
Organ
publiczny

Tabela poniżej przedstawia podsumowanie zalet i potencjalnych ograniczeń.
Tabela 10: Potencjalne ograniczenia i zalety modelu DBO

 Kwestie związane z dotacją obejmują głównie koordynację w
czasie;

Zalety

Potencjalne ograniczenia

 Wysoka odpowiedzialność partnera prywatnego i silna
motywacja do wytworzenia wysokiej jakości produktu,
zgodnie z zasadą, że ten sam podmiot zaprojektuje i będzie
eksploatował obiekt
 W przypadku wszystkich projektów należy zapewnić i
odpowiednio kierować zarówno procedurą przetargową, jak i
wnioskiem o przyznanie dotacji unijnej.
 Dokładne i przejrzyste rozdzielenie przez oferentów wydatków
inwestycyjnych i operacyjnych na etapie przetargu w celu
uniknięcia sytuacji, w której wydatki operacyjne pokrywane
będą z dotacji unijnej

2.3.3 Równoległe dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (PPP 3)
Równoległe dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jest modelem wykorzystywanym do
finansowania dwu uzupełniających się infrastruktur. Jest on, na przykład, powszechnie stosowany w
budowie zakładów oczyszczania ścieków, a także budowie sieci rur wokół nich. Dlatego model oparty
jest na dwu oddzielnych umowach:
−

Umowa 1 zawierana z partnerem prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie
Infrastruktury 1, bez uwzględnienia w niej eksploatacji i konserwacji.
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−

Umowa 2 ma dwie składowe:
− Zaprojektowanie, budowa i sfinansowanie Infrastruktury 2 przez partnera
prywatnego;
− Obsługa (eksploatacja i konserwacja) całej infrastruktury (połączonej Infrastruktury 1
i 2).

Model równoległego dofinansowania wydatków inwestycyjnych jest połączeniem umowy na projekt i
budowę (umowa 1) z umową DBFO (umowa 2). Model DBFO omówiony jest w dalszej części raportu
(ostatni model w części 2.3.4).
Szczególny charakter tej struktury projektu w porównaniu z klasycznym DBFO polega na podziale na
Infrastrukturę 1 dofinansowaną z dotacji z UE w ramach umowy o projekt i budowę oraz
Infrastrukturę 2 jako typowy model DBFO bez dofinansowania unijnego.
Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
Poniższy rysunek stanowi podsumowanie roli stron zainteresowanych w odniesieniu do obu
składników infrastruktury.
Rysunek 9: Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji

Etap I:
Projekt
i budowa

Organ publiczny:
- Zamawiający
- podmiot
wnioskujący o
dotację UE
- beneficjent
dotacji UE

Umowa 1:
Projekt i budowa Infrastruktury 1

Wykonawca 1

Umowa 2:
Projekt i budowa, finansowanie
i eksploatacja Infrastruktury 2
+ eksploatacja Infrastruktury 1

Wykonawca 2

Etap II:
Eksploatacja

Pierwsza umowa powierza podmiotowi prywatnemu odpowiedzialność za zaprojektowanie i
wybudowanie Infrastruktury 1, natomiast druga umowa powierza podmiotowi prywatnemu
odpowiedzialność za zaprojektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację Infrastruktury 2, jak
również eksploatację Infrastruktury 1. Organ publiczny będzie również pełnił funkcję wnioskodawcy o
dotację, ale tylko dla drugiego składnika infrastruktury.

PricewaterhouseCoopers EEIG

ZADANIE 1C Modele koncepcyjne i studia przypadków

System finansowania
System w tym przypadku jest bardziej skomplikowany niż w poprzednich modelach, co przedstawia
poniższy rysunek:
Rysunek 10: System
inwestycyjnych

finansowania

modelu

CAPEX
Infrastruktura 1

Infrastruktura 2

równoległego

dofinansowania

OPEX
Opłaty za dostępność lub Opłaty użytkownika

Środki publiczne
Środki prywatne

wydatków

Środki publiczne

Środki
użytkownika

Środki UE

Projekt i budowa Infrastruktury 1 dofinansowane są ze środków publicznych i unijnych. Sektor
prywatny finansuje Infrastrukturę 2, a jego nakłady inwestycyjne są stopniowo spłacane przez cały
okres trwania projektu (czas określony w umowie) poprzez wpływy z obsługi infrastruktury na rzecz
partnera publicznego, jak w typowym DBFO (zob. część 2.3.4). Przychody te mogą stanowić opłaty za
dostępność finansowane ze środków publicznych lub opłaty użytkownika, jeśli występują.
Wydatki kwalifikujące się do współfinansowania za pomocą dotacji
Do tego modelu również stosuje się zasady opisane w części 1.1 odnoszące się do poziomu
dofinansowania i luki w finansowaniu. Taka specyfika pochodzi z istnienia dwu oddzielnych części
infrastruktury, chociaż obie obsługiwane są przez tego samego wykonawcę. Może pojawić się pytanie
o to, czy obie umowy są kwalifikowalne, w szczególności w celu obliczenia luki w finansowaniu przy
użyciu kosztów i przychodów obu części infrastruktury. Chociaż kwestia ta nie została ostatecznie
rozstrzygnięta, możliwość kwalifikowalności drugiej umowy wydaje się mało prawdopodobna:
przetarg na drugi składnik infrastruktury ma miejsce później, a cały czas istnieje duża niepewność co
do cen w czasie, gdy dotacja na infrastrukturę 1 została już przyznana (lub przynajmniej złożono
wniosek), co utrudnia oszacowanie kosztów i przychodów infrastruktury 2. Co więcej, ponieważ
infrastruktura 1 jest infrastrukturą uzupełniającą (w naszym przykładzie sieć rur dla oczyszczalni
ścieków), włączenie kosztów i przychodów z infrastruktury 2 będzie zakładało znacznie wyższy udział
dotacji z UE.

Prawo własności do majątku
Właścicielem obu składników infrastruktury jest z zasady organ publiczny i nie następuje
przeniesienie praw własności pod koniec realizacji umowy. Podkreślić należy, że wykonawca 2 jest
właścicielem Infrastruktury 2 lub, co częstsze, całej infrastruktury (ponieważ obsługuje całość), ale
zgodnie z umową BOT (buduj, eksploatuj, przekaż) przenosi własność na partnera publicznego po
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zakończeniu etapu eksploatacji. Takie porozumienie miało miejsce w Słowenii, w przypadku
oczyszczalni ścieków Maribor, gdzie własność przekazana będzie miastu po 22 latach (po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy).
Kryteria przetargowe i procedura udzielania zamówień odpowiednie dla PPP
Kryteria przetargowe dla udzielenia umowy 1 powinny uwzględnić szczegółowe specyfikacje
pozwalające na obsługę infrastruktury 1 w ramach określonych norm. To powinno zagwarantować, że
specyfikacje te będą w pełni odzwierciedlone w umowie 2.
Procedura przetargowa dla umowy 1 będzie obejmować tylko specyfikacje dotyczące projektu i
budowy Infrastruktury 1, a procedura przetargowa dla umowy 2 będzie zawierać specyfikacje dla
projektu, budowy i finansowania Infrastruktury 2, a także specyfikacje dla eksploatacji zarówno
Infrastruktury 1, jak i 2. Dlatego zgodnie z analizą w części 2.2 i dwoma wcześniejszymi modelami,
wybór procedury przetargowej powinien wyglądać następująco:


procedura ograniczona dla Umowy 1 (projekt i budowa)



Dialog konkurencyjny dla bardziej złożonej Umowy 2 (DBFO)

Koordynacja PPP w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji
Podobnie jak w modelu pierwszym, zamawiający powinien dokładnie rozważyć termin drugiego
przetargu: odstęp czasowy między zakończeniem fazy budowy i rozpoczęciem fazy operacyjnej,
głównie z powodu braku połączenia między procedurami przetargowymi, może doprowadzić do
braku efektywności. Z doświadczeń wynika, że głównym ryzykiem związanym z koordynacją w czasie
jest to, że jeśli budowa części finansowanej przez UE jest opóźniona, ale mogłaby przynieść przychód
dla DBFO, stanowi to znaczne ryzyko dla partnera publicznego, który będzie musiał zagwarantować
pierwsze przychody. Był to główny problem we wspomnianym powyżej projekcie Maribor.
W tym samym czasie rozpoczną się dwie procedury przetargowe:


pierwsza kończy się umową projektuj i buduj i należy ją odpowiednio przeprowadzić jako
typową procedurę ograniczoną.



druga kończy się umową DBFO, a z powodu jej złożoności najbardziej odpowiednią procedurą
będzie dialog konkurencyjny.

Analiza koordynacji w czasie w części 2.2 ma zastosowanie do umowy 1, ponieważ w DBFO nie
występuje finansowanie unijne.
Podział ryzyka
Różnica w stosunku do poprzednich dwóch modeli polega na tym, że istnieją dwie umowy o różnym
charakterze. Podział ryzyka między partnerów publicznego i prywatnego jest różny w umowie 1 i 2.
Umowa 1 odpowiada pierwszemu omówionemu modelowi i dlatego stosowana jest ta sama tabela
podziału ryzyka.
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Umowa 2 jest faktycznie umową z modelu DBFO, dla którego tabela podziału ryzyka przedstawiona
jest w następnej części, 2.3.4, dotyczącej modelu DBFO. W tym przypadku przeniesienie ryzyka na
partnera prywatnego jest wyższe.
Wniosek:
Nie ma większej przeszkody w połączeniu dotacji unijnych z tym modelem PPP. Jednak, z powodu
złożoności dwóch oddzielnych umów o różnym charakterze i dwu procedur przetargowych, które
należałoby rozpocząć w tym samym czasie, model ten jest trudny do zrealizowania. Kluczem do
sukcesu w zastosowaniu tego modelu jest odpowiednie zarządzanie czasem i organizacja obu
przetargów.
Podział zobowiązań jest bardziej złożony niż w poprzednich modelach:
Tabela 11: Podział zobowiązań między partnerami sektora publicznego i prywatnego

Projekt Budowa
Równoległe
współfinansowanie
wydatków
inwestycyjnych

Eksploatacja i
konserwacja

Odpowiedzialność
finansowa

Własność
obiektu

Organ publiczny (I
1)
Podmiot prywatny (I1+I2)

Podmiot prywatny
(I2)

Organ
publiczny

Tabela poniżej przedstawia podsumowanie głównych korzyści i potencjalnych ograniczeń:
Tabela 12: Potencjalne ograniczenia i zalety modelu równoległego współfinansowania wydatków
inwestycyjnych

Zalety

Potencjalne ograniczenia

 Oddzielne umowy na budowę upraszczają strukturę dotacji,
ponieważ finansuje ona jedynie wydatki inwestycyjne 1 (zob.
schemat finansowania);
 Wysokie jest przeniesienie ryzyka na partnera prywatnego,
między innymi dzięki umowie DBFO
 Zarządzanie czasem i przeprowadzenie obu procedur
przetargowych w tym samym czasie
 Ogólna złożoność projektu spowodowana dwiema umowami i
dwiema częściami infrastruktury
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2.3.4 Projektuj, buduj, finansuj, eksploatuj (DBFO) ze środkami UE na
dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
Model DBFO składa się z jednej umowy, w której odpowiedzialność za projekt, budowę, finansowanie
i eksploatację jest połączona i przeniesiona na partnera prywatnego. Kluczowym elementem DBFO w
porównaniu z innymi modelami jest to, że podmiot prywatny odpowiada za finansowanie. DBFO
przeznaczone jest zazwyczaj dla bardziej złożonych projektów, a jego celem jest maksymalizacja
udziału prywatnego kapitału.
Jak przedstawiono w części 2.2.1, w ramach modelu DBFO należy rozważyć dwa różne schematy.
Pierwszą możliwością jest model DBFO z opłatami użytkownika, gdzie wydatki inwestycyjne
dofinansowane są z dotacji unijnej po zakończeniu budowy. Drugim wariantem jest model DBFO z
opłatami za dostępność, gdzie z dotacji unijnej dofinansowana jest część opłat za dostępność
obejmującą nakłady inwestycyjne w czasie całego trwania projektu.

2.3.4.1 DBFO z opłatami użytkownika – dotacja UE na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych po zakończeniu budowy (PPP 4)
W tym modelu dotacja unijna wykorzystywana jest na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych po
zakończeniu budowy. Jest to zgodne z przepisami UE, z uwagi na to, że w chwili zakończenia budowy
beneficjent będzie w stanie przedstawić Komisji faktury dokumentujące poniesione wydatki, co
odpowiada treści art. 56 ogólnych zasad, według którego wydatki muszą być faktycznie poniesione.
W tym przypadku należy wziąć pod uwagę to, że ostatecznym terminem wypłaty środków
finansowych jest data 31 grudnia 2015 r.
Ponieważ omawiamy tu umowę DBFO, w której podmiot prywatny finansuje inwestycję,
dofinansowanie rozbija się na fundusze unijne, kapitał prywatny i wkład publiczny. Poziom wkładu
unijnego musi uwzględniać koszt alternatywny inwestycji partnera prywatnego, ale musi pozostać
stosownie mały, w celu zachowania zasady przeniesienia ryzyka i odpowiedzialności na sektor
prywatny, co jest podstawą modelu DBFO i stanowi uzasadnienie ryzyka prywatnego. Innymi słowy,
poziom dotacji musi pozostać wystarczająco niski, by nie uniemożliwić stosowania zasady „brak
usługi, brak płatności”.
Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
Poniższy wykres przedstawia podsumowanie roli kluczowych stron w dwóch etapach realizacji
projektu:
Rysunek 11: Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
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Etap I:
Projekt
i budowa

Organ publiczny:
- Zamawiający
- podmiot wnioskujący
o dotację UE
- beneficjent dotacji UE

Umowa: Projektuj-budujfinansuj-eksploatuj

Wykonawca
umowy projektujbuduj-finansujeksploatuj

Etap II:
Eksploatacja

Relacje umowne między partnerem publicznym i prywatnym obejmują w jednej umowie zarówno
etap 1, jak i 2.
System finansowania
System finansowania ilustruje poniższy wykres.
Rysunek 12: System finansowania Modelu DBFO z dotacją UE na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych

CAPEX

OPEX
Opłaty użytkownika

Środki prywatne

Środki
użytkownika

Środki publiczne
Środki UE

Z wykresu wynika, że rozpatrujemy DBFO z opłatami użytkownika, a bez opłat za dostępność. Jeśli
finansowanie jest jedynie z opłat użytkownika, a nie z opłat za dostępność, potrzebny jest wkład
publiczny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Jeśli opłaty za dostępność połączone są z
opłatami użytkownika, nie będą wymagane środki publiczne dla sfinansowania nakładów
inwestycyjnych, a będą one wykorzystywane do opłat za dostępność. Jest to zgodne z metodologią
luki w finansowaniu opisanej w części 2.2. Kapitał prywatny finansuje część inwestycji; dotacja unijna
służy do dofinansowania tylko procentu luki w finansowaniu, a zatem potrzebny jest wkład ze
środków publicznych, aby sfinansować pozostałą część luki finansowania.
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Wydatki kwalifikowalne
•

Po pierwsze, dotacje unijne wykorzystane na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, będą
wypłacane do 31 grudnia 2015 r. Należy podkreślić także inną kwestię. Fakt, że odsetki od
zadłużenia nie są kwalifikowalne w świetle przepisów unijnych oznacza, że koszt zebrania
funduszy przez sektor prywatny będzie wyższy. Ponieważ odsetki od zadłużenia nie mogą być
finansowane z dotacji UE, ten wyższy koszt będzie musiał być wyrównany przez wkład ze
środków publicznych. Jednak wyrównanie to można zmniejszyć przez podniesienie udziału
międzynarodowych instytucji finansowych (MIF), co umożliwia otrzymanie dłuższego okresu
spłaty i obniżonych stawek. W ten sposób władze publiczne będą mogły zaproponować
sektorowi prywatnemu bardziej atrakcyjne transakcje.

Ponieważ mamy tu do czynienia z projektem generującym przychody, do zastosowania jest metoda
luki w finansowaniu.

Przykład roboczy:
Capex =100
Szacunkowy przychód (wartość bieżąca netto) = 120 Opex = 40
Powstała luka w finansowaniu = 140-120=20
Dotacja unijna przeznaczona na dofinansowanie np. 65% niedoboru: 0,65x20= 13
20-13=7, co stanowi kwotę do pokrycia przez wkład publiczny w formie opłat za dostępność lub
poprzez finansowanie wydatków inwestycyjnych, jeśli opłaty za dostępność nie występują

Ponadto kwota dofinansowania z UE powinna być dokładnie określona i znana w celu uniknięcia
ryzyka wypaczenia zasady „brak usługi, brak płatności”.
W tym miejscu wspomnieć należy o jeszcze jednej kwestii, jako że partner prywatny dofinansowuje
nakłady inwestycyjne przy pomocy dotacji UE. Konieczne jest podkreślenie, że w celu uniknięcia
odchyleń rynkowych jasna musi być dla wszystkich zainteresowanych stron wysokość wkładu
unijnego, które ma być połączone z finansowaniem ze środków prywatnych. Oznacza to, że takie
podejście może być stosowane tylko wtedy, gdy wkład UE do inwestycji jest wystarczający do
przyciągnięcia i wykorzystania środków prywatnych. Jednak w celu uniknięcia wypaczenia zasady
"brak usługi, brak płatności", co grozi w przypadku zbyt wysokiej kwoty dofinansowania przez UE,
dotacja unijna w tym modelu nie powinna być zbyt duża, ponieważ może to podważyć tę zasadę.
Prawo własności do majątku
Umowa może zawierać zapis, że w trakcie realizacji postanowień umowy podmiot prywatny jest
właścicielem infrastruktury, ale własność przenoszona jest na podmiot publiczny pod koniec umowy.
Wartość końcowa składnika majątku jest do ustalenia między partnerem publicznym a prywatnym.
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Jeśli podjęto decyzję o ustanowieniu SSP, właścicielem majątku jest SSP. Oznacza to, że własność jest
dzielona między udziałowców SSP (udziałowcy publiczni i prywatni lub tylko prywatni, w zależności
od struktury SSP).
Kryteria przetargowe i procedura udzielania zamówień odpowiednie dla PPP
Mając na uwadze to, że finansowanie zapewnia podmiot prywatny, a projekt jest złożony, najbardziej
odpowiednią procedurą przetargową jest zdecydowanie dialog konkurencyjny.
Ponieważ finansowanie pochodzi od podmiotu prywatnego, procedura udzielenia zamówienia będzie
prawdopodobnie dłuższa niż w przypadku DBO. Ma to na celu:


uwzględnienie w znacznym stopniu elementu umowy, jaki jest finansowanie;



pełne uwzględnienie wyższego stopnia złożoności modelu DBFO stosowanego głównie do
bardziej skomplikowanych projektów;



optymalizację wyboru partnera prywatnego.

Kompromis w tym modelu polega na tym, że dialog konkurencyjny trwa dłużej niż inne procedury, ale
optymalizuje wybór partnera prywatnego.
Podział ryzyka
Jak wynika z poniższej tabeli, większość ryzyka ponosi sektor prywatny. Jedną z zalet DBFO jest
wysoki poziom przeniesienia ryzyka z partnera publicznego na prywatnego, z wyjątkiem typowych
elementów, na które ten ostatni nie ma wpływu, takich jak ryzyko związane z siłą wyższą lub
przepisami prawa i polityką.
Jednym z zagrożeń wspólnych dla obu partnerów jest ryzyko związane z wartością końcową.
Tabela 13: Podział ryzyka w Modelu DBFO ze środkami UE na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych

Ryzyko technologiczne

Ryzyko związane z zawartością
końcową
Ryzyko związane z planowaniem

x

Ryzyko operacyjne

x

Ryzyko związane z eksploatacją

Ryzyko prawne i związane z
polityką
Ryzyko związane ze stosunkami
przemysłowymi
Ryzyko związane z Sass wyższą

Ryzyko finansowe

Ryzyko środowiskowe

Ryzyko związane z projektem
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Ryzyko związane z popytem

Ryzyko związane z budową

Ryzyko związane z

Ryzyko związane z dostępnością
Organ
publiczny
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Podmiot
prywatny

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wspólne
dla obu

x

Wniosek
Taki rodzaj DBFO, w którym dotacje unijne przeznaczane są na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych, umożliwia partnerowi publicznemu skorzystanie z kapitału prywatnego w celu
finansowania inwestycji. Pozwala także na wykorzystanie dotacji UE w czasie budowy, zgodnie z
ograniczeniem czasowym w postaci grudnia 2015 r. Zawiera również pewne ograniczenia, związane z
ryzykiem wypaczenia zasady "brak usługi, brak płatności" oraz wyborem beneficjenta, który będzie
miał wpływ na zarządzanie czasem w ramach projektu.
Tabela poniżej może posłużyć jako podsumowanie głównych cech tego modelu:
Tabela 14: Podział zobowiązań między partnerami sektora publicznego i prywatnego

Umowa
Projektuj,
buduj,
finansuj,
eksploatuj

Eksploatacja
Odpowiedzialność
i
finansowa
konserwacja

Własność obiektu

Podmiot prywatny Podmiot prywatny

Podmiot prywatny
z przeniesieniem
na organ publiczny
z końcem umowy

Inwestycja Projekt Budowa

Podmiot
prywatny

Zalety / Potencjalne ograniczenia:
Tabela 15: Potencjalne ograniczenia i zalety DBFO ze środkami UE na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych

Zalety

Zoptymalizowany udział kapitału prywatnego i prywatnych
innowacji,
dobrze
pasujący
do
złożonych
projektów
infrastrukturalnych;
Wysokie przeniesienie ryzyka na partnera prywatnego;
Brak problemów finansowania opłat za dostępność po roku 2015;
Najbardziej odpowiedni dla projektów generujących przychody.
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Potencjalne ograniczenia

Zarządzanie w czasie procesem PPP i wnioskiem o dotację UE;
Ryzyko wypaczenia zasady „brak usługi, brak płatności”

2.3.4.2 DBFO ze środkami UE na dofinansowanie części opłat za dostępność obejmującej
nakłady inwestycyjne (PPP 5)
Jest to schemat dostępności w DBFO. Inwestycję finansuje wykonawca prywatny i jest opłacany w
ciągu całego cyklu eksploatacji projektu. Dotacje unijne są wykorzystywane na dofinansowanie opłat
za dostępność (ale tylko w części obejmującej nakłady inwestycyjne) z funduszy publicznych.
Szczególny charakter tej struktury polega na zwiększeniu dotacji UE w fazie operacyjnej, a zwłaszcza
po terminie 2015 r., podczas gdy poprzednie modele zakładały zwiększenie środków UE na początku
projektu (projekt i budowa). W celu rozwiązania tego problemu, przeanalizujemy dodatkowy
mechanizm w systemie finansowania: rachunek powierniczy. Trzeba zauważyć, że w tej chwili jest to
model hipotetyczny, ponieważ nie jest jasne, czy taki mechanizm jest dopuszczalny przez przepisy
Wspólnoty Europejskiej – włączono go jednak do niniejszego opracowania w celach porównawczych i
dyskusji.
Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji
Poniższy wykres stanowi podsumowanie roli głównych stron:
Rysunek 13: Rola głównych zainteresowanych stron w odniesieniu do PPP i dotacji

Etap I:
Projekt
i budowa

Organ publiczny:
- Zamawiający
- podmiot wnioskujący
o dotację UE
- beneficjent dotacji UE

Etap II:
Eksploatacja
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Umowa: Projektuj-budujfinansuj-eksploatuj

Wykonawca
umowy projektujbuduj-finansujeksploatuj
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Rola głównych stron jest niemal taka sama, jak w poprzednim modelu: jest jedna umowa na projekt,
budowę, finansowanie i eksploatację zawarta między organem publicznym i partnerem prywatnym.
Strony połączone są związkami umownymi na przestrzeni obu etapów realizacji projektu.
System finansowania
Wykres ten ukazuje główne różnice między tym modelem a poprzednim modelem DBFO:
Rysunek 14: System finansowania w DBFO ze środkami UE na dofinansowanie części opłat za
dostępność obejmującej nakłady inwestycyjne

lub

CAPEX
Środki publiczne - capex
Środki prywatne

Środki publiczne - opex

Opłaty użytkownika

Środki
użytkownika

Środki UE - capex

Rachunek powierniczy

Wydatki inwestycyjne finansowane są z funduszy prywatnych, jak w każdym modelu DBFO. Wkład ze
środków publicznych podzielony jest na środki uzupełniające wkład inwestycyjny Unii i faktyczne
środki operacyjne.
Ponieważ opłaty za dostępność będą występowały także po 2015 r., fundusze UE są przekazywane
poprzez rachunek powierniczy. Poniższe akapity przedstawiają główne cechy rachunku
powierniczego w kontekście łączenia rodzajów finansowania.
Czym jest rachunek powierniczy?
Rachunek powierniczy definiuje się jako porozumienie prawne, w którym składnik majątku (w tym
przypadku dotacje unijne) powierza się neutralnej osobie trzeciej (powiernikowi). Środki te są na
przechowaniu (np. na koncie bankowym) do czasu wypełnienia zobowiązań lub warunków umowy.
Rachunek powierniczy jest dodatkowym instrumentem, który umożliwia złożenie dotacji UE na
rachunek powierniczy (więc dotacja unijna jest wypłacona), a następnie korzystanie z konta do
regularnego uiszczania opłat za dostępność na rzecz partnera prywatnego.
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Rachunku powierniczego nie można uznać za "instrument inżynierii finansowej " określony w
rozporządzeniu ogólnym41. Każdy instrument inżynierii finansowej zgodnie z przepisami UE, musi
obejmować inwestycje42 podlegające zwrotowi, co nie ma miejsca w przypadku rachunku
powierniczego. Dlatego też rachunek powierniczy nie ma podstaw instytucjonalnych: jest to czysto
umowne porozumienie między partnerem publicznym, prywatnym i powiernikiem.
Czemu mechanizm rachunku powierniczego?
Korzystanie z dotacji unijnych na finansowanie opłat za dostępność jest problemem, jeśli chodzi o
projekty PPP, które z definicji rozciągają się na długi okres czasu.
Opłaty za dostępność rozpoczynają się od momentu zakończenia budowy i początku eksploatacji.
Obowiązują do zakończenia trwania umowy. Obowiązuje zasada „brak usługi, brak płatności”, w
ramach której:


żeby partner prywatny otrzymał płatność, musi zakończyć budowę na czas i musi spełnić
ustalone warunki;



opłaty za dostępność wypłacane są w równych częściach w czasie całego cyklu życia projektu.

Mechanizm powierniczy stanowi potencjalne rozwiązanie w celu:


wykorzystywania funduszy unijnych przez długi czas, nie będąc w sprzeczności z przepisami
UE;



zagwarantowania, że zasada „brak usługi, brak płatności” jest przestrzegana.

Innym możliwym rozwiązaniem na rzecz uniknięcia wydatkowania dotacji UE w czasie całego trwania
projektu, zwłaszcza po roku 2015, jest opłacenie dostępności na wczesnym etapie (np. przed
zakończeniem budowy lub od razu na początku eksploatacji) w jednej lub kilku dużych częściach.
Jednakże nie wydaje się to odpowiednim wariantem, ponieważ stanowi naruszenie zasady "brak
usługi, brak płatności": jeśli opłaty za dostępność uiszczone będą przed wykonaniem usługi o
oczekiwanej jakości, podmiot prywatny ma znacznie mniejszą motywację do zapewnienia
standardów jakości określonych w umowie. Utrata odpowiedzialności partnera prywatnego może
odbić się na słabej jakości wykonania warunków umowy.
Jak działa rachunek powierniczy?
Poniższy rysunek przedstawia podstawy funkcjonowania rachunku powierniczego:
Rysunek 15: Mechanizm rachunku powierniczego

41

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 44

42

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006, art. 44 ust. 2 lit. i oraz nota COCOF 08/0002/00 w sprawie
inżynierii finansowej
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Zamawiający

8. Wypłata dotacji

7. Wniosek o wypłatę
dotacji na poniesione
wyd. inwestycyjne

4. Decyzja o przyznaniu
dotacji

Rachunek powierniczy
prowadzony w imieniu
wykonawcy

Beneficjent

Instytucja
Zarządzająca

12. Wypłaty za
dostępność

3. Wniosek o dotację
przed lub po zamknięciu
etapu negocjacji

Komisja
Europejska

SSP

6. Wniosek o wypłatę
dotacji na poniesione
wyd. inwestycyjne

5. Dokumentacja poniesionych wyd.
inwestycyjnych

Beneficjent

9. Umieszczenie dotacji na
rachunku powierniczym

Wykonawca
1. Przetarg

2. Wniosek o dotację

Zamawiający

10. Faktury za opłaty za dostępność
11. Zatwierdzenie wypłaty

Procesy przed rozpoczęciem projektu
Procesy w czasie trwania projektu
Przepływ finansowy dotacji UE

Umowę powierniczą zawierają trzy główne zainteresowane strony:


organ publiczny;



podmiot prywatny;



powiernik, zazwyczaj bank komercyjny lub MIF

Opłaty za dostępność rozpoczynają się od chwili zakończenia budowy i momentu, w którym
infrastruktura jest w pełni dostępna, czyli można rozpocząć etap eksploatacji. Płatności te są
obowiązujące do zakończenia umowy, o ile nie nastąpi wcześniejsze naruszenie postanowień umowy.
Główną zasadą jest „brak usługi, brak płatności”, czyli:
•

żeby partner prywatny otrzymał płatność, musi zakończyć budowę na czas i musi spełnić
ustalone warunki;

•

opłaty za dostępność są wypłacane w regularnych częściach w ciągu całego cyklu
użytkowania projektu, przy założeniu, że wszystkie postanowienia zawartej umowy są w pełni
przestrzegane, a infrastruktura jest zawsze w pełni i należycie dostępna; innymi słowy
oznacza to, że usługi świadczone są zgodnie ze standardami i terminami określonymi w
umowie określającej poziom usług, zawartej w ramach procedury przetargowej.

Możliwość wykorzystania dotacji UE na część opłat za dostępność obejmującą nakłady inwestycyjne
opiera się zasadniczo na dwóch elementach:
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•

fakturach z wydatków inwestycyjnych: po zakończeniu fazy budowy, zgodnie z podjętymi
zobowiązaniami umownymi, prywatny wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu faktury
potwierdzające wszystkie wydatki poniesione na inwestycję. Faktury te są podstawą wypłaty
unijnego wkładu do części opłat za dostępność obejmującej nakłady inwestycyjne. Poprzez
przekazanie faktur potwierdzających poniesione wydatki inwestycyjne, wykonawca zapewnia
dowody, że wydatki kwalifikujące się do dofinansowania z dotacji UE zostały już poniesione.
Jak widać na powyższym wykresie, beneficjent jest odpowiedzialny za poświadczenie, że
faktury są poprawne i w pełni zgodne z zobowiązaniami umownymi;

•

zobowiązania umowne organu publicznego odnoszące się do przyszłych opłat za dostępność,
są wyraźnie określone w umowie PPP i spójne z rozporządzeniem FS43.

Po dostarczeniu Instytucji Zarządzającej dwóch wyżej wymienionych elementów, wypłacona zostanie
część dotacji UE za dostępność. Podkreślić należy, że zgodnie z tym mechanizmem, główna
odpowiedzialność za poświadczenie poprawności i zgodności wykonania umowy z przepisami
spoczywa na zamawiającym. Instytucja Zarządzająca sprawdzi, czy partner publiczny prawidłowo
realizuje uzgodnione warunki umowne i finansowe. Wykorzystuje do tego mechanizm kontroli.
Aby odpowiednio przydzielić ryzyko sektorowi prywatnemu, należy stwierdzić, że podczas fazy
operacyjnej środki finansowe nie mogą być wycofane z rachunku powierniczego na wniosek
wykonawcy. Ostatecznie, mogą podlegać zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą. Podstawą są
warunki dokonania płatności z rachunku powierniczego, które muszą być zdefiniowane przed
ustanowieniem całego systemu w możliwie najbardziej precyzyjny sposób i tak, aby odzwierciedlały
specyficzne właściwości każdego projektu.
Na ogół środki te są wypłacane pod warunkiem, że budowa jest wykonana w pełni i należycie, a
usługi eksploatacyjne świadczone są zgodnie z wymaganymi normami, określonymi przez partnera
publicznego na etapie przetargowym. W przypadku złej jakości świadczonych usług wykonawca może
zostać pozbawiony części opłat za dostępność obejmującej nakłady inwestycyjne. Innymi słowy,
mechanizm powierniczy będzie działać jako system gwarancji, tj. płatności będą następować jedynie
wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki umowy w odniesieniu do etapu operacyjnego.
Dlatego mechanizm ten może zapewnić bardzo wysoki poziom jakości w zakresie zgodności
świadczonych usług, ponieważ może funkcjonować jako niezależna osoba trzecia w odniesieniu do
realizacji niektórych kluczowych zobowiązań wynikających z umowy, leżących u podstaw systemu
DBFO.
Ponadto ponieważ spełnienie tych warunków zostanie przedstawione Komisji w postaci sprawozdań i
monitoringu zarówno powiernika, jak i Instytucji Zarządzającej, pozwala to na identyfikację
najlepszych praktyk, a następnie rozpowszechnianie ich na rynku, podczas gdy jednocześnie

43

Art. 78 rozporządzenia FS stanowi, że wszystkie deklaracje wydatków powinny zawierać „całkowitą kwotę
kwalifikowalnych wydatków, zgodnie z art. 56, opłaconych przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji oraz
odpowiadający im wkład publiczny wypłacony, lub należny do wypłaty, na rzecz beneficjentów zgodnie z
warunkami regulującymi stosowanie wkładu publicznego”.
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zapewnia pełną ochronę środków finansowych FS na wypadek, gdyby wykonawca nie wypełniał w
pełni postanowień umownych.
Dzięki takiemu podejściu przeniesienie ryzyka jest zgodne z tradycyjnymi praktykami DBFO, stanowi
dla partnera prywatnego zachętę i zapewnia przeniesienie ryzyka związanego z budową i
dostępnością na sektor prywatny, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli właściwego wydatkowania
funduszy strukturalnych.
Jak rozwiązać kwestie naruszenia przez prywatnego wykonawcę?
Załącznik 1 przedstawia listę poglądową typowych klauzuli umownych służących do zarządzania
wypłatami sporządzoną na podstawie naszej wiedzy na temat praktyki PPP w Wielkiej Brytanii, która
służy tu jako punkt wyjścia.
Kto może być powiernikiem?
Wybór powiernika opiera się na dwu grupach kryteriów:


wymogi prawne: kto może, a kto nie może być powiernikiem?



możliwość wyboru: kto byłby optymalnym powiernikiem?

Z prawnego punktu widzenia, pod uwagę należy wziąć dwie podstawowe cechy:


rachunek powierniczy musi być prowadzony przez neutralną stronę trzecią, zgodnie z
definicją przedstawioną wcześniej. Dlatego też wykluczone są podmioty prywatne, organy
publiczne lub Komisja.



rachunek powierniczy podlega warunkom umownym, więc powiernikiem może zostać każdy
podmiot, o ile zachowana jest zasada neutralności strony. W praktyce oznacza to, że
powiernikiem może zostać bank komercyjny lub instytucja finansowa.

Beneficjenci kwalifikowalni
Jak wspomniano wcześniej, trudno jest uznać podmiot prywatny za "inicjatora" projektu czyli
beneficjentem będzie musiał być organ publiczny. Dotacja będzie wypłacana przez Komisję na rzecz
Instytucji Zarządzającej, która przekazuje ją organowi publicznemu, który z kolei umieszcza ją na
rachunku powierniczym wykonawcy. Przepływ środków finansowych można uprościć dzięki
przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą bezpośrednio na rachunek powierniczy SSP.
Kryteria przetargowe i procedura udzielania zamówień odpowiednie dla PPP
Ponieważ dotacja unijna współfinansuje część opłat za dostępność obejmującą nakłady inwestycyjne,
należy zaznaczyć, że oferenci muszą przedstawić w swoich propozycjach dokładne rozbicie na
nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne. Zamawiający zawsze musi dopilnować, aby część
wydatków inwestycyjnych była odzwierciedlona w umowie, ponieważ będzie musiała ona
odpowiadać fakturom, które partner prywatny będzie wysyłał w ciągu całego życia projektu.
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Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania umowy, a przede wszystkim wysoki stopień
zaangażowania podmiotu prywatnego, najbardziej odpowiednią procedurą przetargową będzie
dialog konkurencyjny. Pozwoli on na:


przyciągnięcie najbardziej kompetentnych oferentów na rynku;



zaprojektowanie bardzo precyzyjnych specyfikacji technicznych, oraz



uniknięcie ryzyka niepewności co do specyfikacji przetargowej lub jej modyfikacji.

Koordynacja PPP w czasie w odniesieniu do procesu przyznawania dotacji
Zob. część 2.2.
Podział ryzyka
Podział ryzyka różni się od wcześniej omówionego modelu DBFO, w którym dotacja unijna
wykorzystywana była na finansowanie nakładów inwestycyjnych po zakończeniu budowy. W istocie
przydział nie będzie taki sam, ponieważ zachowanie zasady „brak usługi, brak płatności” nie jest
zagrożone.

Ustalenia w zakresie sprawozdawczości i kontroli
W tym konkretnym modelu ustalenia w zakresie kontroli i sprawozdawczości, poza ogólnymi
zasadami opisanymi w części 1.1, prowokują pytanie dotyczące obowiązków dotyczących
sprawozdawczości i kontroli po roku 2015. Pytanie to pojawiło się, ponieważ dotacje UE będą w
dalszym ciągu wykorzystywane po 2015 r., poprzez mechanizm rachunku powierniczego. Nie ma
przepisów prawnych regulujących tę kwestię. Doświadczenia z przeszłości wskazują, że rozwiązaniem
może być stosowanie takich samych standardów sprawozdawczości i kontroli, jak te obowiązujące w
perspektywie finansowej 2007-2013. Jest to powszechna praktyka w zakresie projektów
rozpoczętych w jednym okresie programowania, ale kontynuowanych w następnym.
Wniosek
Zestawienie podziału zadań między partnerem publicznym i prywatnym jest bardzo przejrzyste:
większość zadań pozostaje po stronie podmiotu prywatnego, który może sprzedać infrastrukturę
organowi publicznemu pod koniec umowy.
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Tabela 16: Podział zobowiązań między partnerami sektora publicznego i prywatnego

Inwestycja Projekt Budowa
Dofinansowanie
z dotacji opłat
za dostępność

Podmiot
prywatny

Eksploatacja i Odpowiedzialność
konserwacja
finansowa

Podmiot prywatny

Własność
obiektu

Podmiot
prywatny z
przeniesieniem
Organ publiczny
na organ
publiczny z
końcem umowy

Zalety / Potencjalne ograniczenia
Tabela 17: Potencjalne ograniczenia i zalety modelu DFBO ze środkami UE na dofinansowanie
części opłat za dostępność obejmującą nakłady inwestycyjne

Zalety

 Zasada „brak usługi, brak płatności” stosowana do opłat za
dostępność;
 Wysoki poziom udziału kapitału i innowacji prywatnych;

Potencjalne ograniczenia

 Możliwość wykorzystania dotacji unijnych przez cały okres
realizacji projektu.
 Wykorzystanie rachunku powierniczego w celu zapewnienia
płatności w ramach dotacji unijnej po 2015 r. nie zostało
sprawdzone w praktyce, a obecnie jest hipotetyczne;
 Zarządzanie w czasie procesem PPP i wnioskiem o dotację.

2.4 Przykłady projektów zrealizowanych w ramach PPP z udziałem
współfinansowania z UE
Projekt dotyczący gospodarki odpadami stałymi w Bacau (Bacau Solid Waste Management Project)
– przykład eksploatacji i utrzymania ze środków prywatnych(PPP1)
Projekt

PricewaterhouseCoopers EEIG

Projekt dotyczący gospodarki odpadami stałymi w Bacau
(Bacau Solid Waste Management Project)

ZADANIE 1C Modele koncepcyjne i studia przypadków

Uzasadnienie/ Założenia PPP

Dzięki temu projektowi nastąpi reorganizacja usług
dotyczących odpadów w skali regionu. Zmiany umożliwią
rozwój konkurencji oraz zaangażowanie sektora
prywatnego, a także długotrwałe koncesje udzielane na
zarządzanie składowiskami oraz zbieranie odpadów. Celem
projektu jest zdecydowana poprawa transferu technologii,
w tym nowoczesne odprowadzanie i przetwarzanie
ścieków, zarówno do istniejących jak i nowych składowisk.

Struktura finansowa

Całkowity koszt projektu to 20 milionów EUR (pożyczka
EBOR w wysokości 5 milionów EUR przydzielona gminie
Bacau oraz dotacja unijna z funduszy ISPA w wysokości
15 milionów EUR).

Wsparcie UE

Dotacja unijna w wysokości 15 milionów EUR w ramach
programu ISPA
Przeprowadzono dwie procedury przetargowe: pierwsza
dotyczyła budowy składowiska oraz infrastruktury
zbierania odpadów, druga prowadzenia składowiska oraz
usług dotyczących zbierania odpadów.

Umowa pomiędzy stronami

Podział ryzyka

Taryfy
Mocne strony

Słabe strony

Ryzyko związane z umową przydziela się tak, jak w
przypadku tradycyjnej umowy o usługi budowlane. Ryzyko
związane z eksploatacją i utrzymaniem zostaje
przeniesione na prywatnego operatora. Nie przenosi się
ryzyka finansowego związanego z finansowaniem
infrastruktury, ponieważ jest ono całkowicie pokrywane
przez sektor publiczny.
Nie dotyczy
Program PPP jest łatwy w organizacji, umożliwia
wykorzystanie technologicznego know-how sektora
prywatnego.
Ostateczny operator składowiska odpadów zostanie
wybrany po zakończeniu budowy składowiska, co może
powodować problemy związane z terminem przejęcia
terenu przez nowego operatora; istnieje również niewielka
szansa, że prywatny partner będzie miał wpływ na przebieg
budowy w porównaniu do koncepcji DBO (projektuj-budujeksploatuj). W przypadku zbierania odpadów
koncesjonariusze mają również niewielki wpływ na dobór
wyposażenia finansowanego z dotacji (np. kontenerów,
pojazdów ciężarowych), które przejmują po przyznaniu
koncesji.

Program dotyczący ścieków w regionie Dublina (Dublin Region Waste Water Scheme): przykład
mieszanego DBO (PPP 2)44

44

Podobnie jak inne projekty DBO, przykład ten opisano szczegółowo w przewodniku DBO dostępnym na
stronie internetowej EBI wpisać link po publikacji przewodnika DBO.
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Projekt

Uzasadnienie/ Założenia PPP

Program dotyczący ścieków w regionie Dublina
(Oczyszczalnia ścieków) – Irlandia (Dublin Region Waste
Water Scheme)
Zastosowanie najlepszych technologii oraz umiejętności
dostępnych na rynku, zwiększenie efektywności
gospodarczej oraz środowiskowej, lepsza ochrona
inwestycji kapitałowych

Struktura finansowa

Całkowity koszt projektu wyniósł 265 milionów EUR.
Inwestycja została sfinansowana z funduszy rządu
irlandzkiego oraz z dotacji unijnej. Aktywa publiczne.

Wsparcie UE

Fundusz Spójności pokrył 50% kosztów inwestycji.

Umowa pomiędzy stronami

Umowa DBO

Podział ryzyka

Ryzyko zostało podzielone głównie na prywatnych
operatorów – pokrywających koszty utrzymania i
eksploatacji.
Gmina wyznacza taryfy dotyczące pokrycia zarówno
nakładów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacji.

Taryfy
Mocne strony

Projekt przyciągnął najnowsze technologie; umowa
dotycząca projektu została skonstruowana w taki sposób,
aby zachęcić operatora do ochrony inwestycji kapitałowej
oraz zapewnić zrównoważony charakter projektu.

Słabe strony

Zależność od funduszy rządowych potrzebnych do
wypełnienia luki pomiędzy kosztami eksploatacji a
dochodami taryfowymi

Kontekst
Irlandia ma za sobą kilka udanych doświadczeń związanych z projektami DBO w ramach Funduszu
Spójności45. W szczególności należy do nich projekt „Dublin Bay Project” (Oczyszczalnia ścieków
Ringsend) przeprowadzony w ramach koncepcji DBO. Celem Rady Miasta Dublina, zgodnie z zasadą
„Operate what you Design” (Eksploatuj to, co zaprojektowałeś), było zachęcenie partnera
prywatnego do stosowania innowacyjnych oraz opłacalnych metod projektowania.
Procedura przetargowa
Zamówienie powierzono międzynarodowemu konsorcjum w drodze przetargu publicznego.
Przyznanie dotacji unijnej
Wniosek o dotację złożono po przyznaniu zamówienia.
45

„Fundusz Spójności w Irlandii” (The Cohesion Fund in Ireland), sprawozdanie Instytutu Administracji
Publicznej w Irlandii (Irish Institute of Public Administration), rozdział „Case Studies” str. 32, dostępny na stronie
internetowej:
http://www.ndp.ie/documents/EU_Structural_Funds/cohesion_fund/NDPCohesion.pdf?bcsi_scan_A8AC74DCFE366902=0&bcsi_scan_filename=NDP-Cohesion.pdf
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Charakterystyka PPP
Rada Miasta Dublina powierzyła prywatnemu wykonawcy odpowiedzialność za projekt, budowę oraz
eksploatację infrastruktury ściekowej na okres 20 lat. W ramach umowy DBO oczyszczalnia ścieków
zostanie przekazana z powrotem Radzie Miasta pod koniec (dwudziestoletniego) okresu
kontraktowego. Służy to pokonaniu trudności w planowaniu kosztów utrzymania tego typu
infrastruktury.
Struktura finansowa
•

Całkowity koszt projektu: 264 900 448 EUR

•

Całkowite koszty kwalifikowalne na potrzeby UE: 166 729 223

•

Wskaźnik pomocy: 80%

•

Wsparcie Funduszu Spójności: 133 383 378

•

Wsparcie Funduszu Spójności w stosunku do kosztów całkowitych: 50%

Prywatny wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za eksploatację oczyszczalni z dochodów taryfowych
pochodzących jedynie od klientów innych niż gospodarstwa domowe (w Irlandii gospodarstwa
domowe nie płacą za oczyszczanie ścieków). Gmina wyznacza taryfy na poziomie wystarczającym do
pokrycia zarówno nakładów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacji. Zamówienie nie obejmuje
podziału zysków, a aktywa pozostają własnością publiczną.
Oczyszczalnia ścieków Maribor (Maribor Wastewater Treatment): przykład połączonego
równoległego dofinansowania nakładów inwestycyjnych (PPP 3)
Uzasadnienie/ Założenia PPP

Finansowanie głównej instalacji zbierającej
(infrastruktura 1), a także projektowanie, budowa oraz
eksploatacja nowej oczyszczalni ścieków (infrastruktura 2)

Struktura finansowa

Całkowity koszt infrastruktury 1 wynosił 6 milionów EUR;
został w całości sfinansowany z dotacji UE. Całkowity koszt
infrastruktury 2 (43 miliony EUR) pokryło finansowanie
kapitałem własnym, kredyty uprzywilejowane udzielone
przez EBOR oraz banki komercyjne, pożyczki od
udziałowców oraz środki pieniężne z eksploatacji.

Wsparcie UE

Główna instalacja zbierająca (infrastruktura 1) została w
całości sfinansowana z dotacji unijnej (6,5 miliona EUR).

Umowa pomiędzy stronami

Kontrakt „projektuj-buduj” (ang. Design and Build)
(infrastruktura 1) w połączeniu z „projektuj-buduj-finansujeksploatuj” (DBFO, ang. Design Build Finance Operate).
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Podział ryzyka

Taryfy

Ryzyko związane z oczyszczalnią ścieków zostało
przeniesione głównie na prywatnych operatorów: jakość
projektu, koszty utrzymania i eksploatacji. Sektor publiczny
– tzn. Miasto Maribor – ponosi ryzyko poboru, czyli
gwarantuje dostarczenie ścieków do prywatnego
operatora przed określonym terminem rozpoczęcia oraz w
ustalonych minimalnych ilościach, co było głównym
punktem ryzyka związanego z wzajemnym oddziaływaniem
w odniesieniu do terminowej realizacji instalacji zbierającej
ścieki finansowanej z dotacji.
Gmina wyznacza taryfy dotyczące pokrywania zarówno
nakładów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacji.

Mocne strony

Połączenie zaangażowania sektora prywatnego w ramach
koncesji, finansowania z EBOR oraz dotacji UE. Unikatowy i
zakończony sukcesem projekt.

Słabe strony

Ryzyko związane z wzajemnym oddziaływaniem(patrz
wyżej: Podział ryzyka).

Kontekst
Opisywany projekt jest przykładem podziału na dwa rodzaje infrastruktury: głównej instalacji
zbierającej (infrastruktura 1) oraz nowej oczyszczalni ścieków (infrastruktura 2). W gminie Maribor
stwierdzono potrzebę wykorzystania środków prywatnych zarówno do sfinansowania głównej
instalacji zbierającej, jak i zaprojektowania, budowy, finansowania oraz eksploatacji oczyszczalni
ścieków.
Procedura przetargowa
Po przeprowadzeniu wstępnego studium wykonalności Gmina Maribor uruchomiła międzynarodowy
przetarg na koncesję oczyszczalni ścieków, którą przydzielono grupie Suez. Przetarg na budowę
głównej instalacji zbierającej został przeprowadzony osobno.
Przyznanie dotacji unijnej
Wniosek o dofinansowanie z UE złożono po przyznaniu zamówienia „buduj-eksploatuj-przekaż” (BOT,
ang. Build-Operate-Transfer) na oczyszczalnię ścieków. Wniosek dotyczył jedynie dofinansowania
głównej instalacji zbierającej (infrastruktura 1). W rezultacie przyznano dotację w wysokości 6,5
miliona EUR, która pozwoliła na całkowite sfinansowanie głównej instalacji zbierającej.
Charakterystyka PPP
Główną instalację zbierającą zbudowano w ramach programu „projektuj-buduj” (patrz pierwszy
model), a oczyszczalnia ścieków podlegała eksploatacji w ramach umowy DBFO określającego istotne
przeniesienie ryzyka na sektor prywatny. Na potrzeby tego projektu utworzono Spółkę Specjalnego
Przeznaczenia (konsorcjum udziałowców), której obowiązkiem było projektowanie, finansowanie,
budowa oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków w ciągu 22 lat, przy jednoczesnej terminowości oraz
spełnianiu wymagań efektywnościowych dotyczących jakości ścieków oraz określonej procentowej
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redukcji zanieczyszczenia.
Struktura finansowa
Całkowity koszt oczyszczalni ścieków wyniósł 43 miliony EUR:
•

kapitał udziałowców: 4 miliony EUR oraz pożyczka w wysokości 7,4 miliona EUR

•

kredyt z EBOR w wysokości 28,1 miliona EUR, wkład prywatnych sponsorów w wysokości
4,2 miliona EUR

Nie istniały gwarancje gminne ani państwowe. Za świadczone usługi Koncesjonariusz ma prawo do
miesięcznej opłaty za usługę wypłacanej przez Gminę w związku z ilością oczyszczonych ścieków przy
minimalnym poborze. Opłatę za usługę wylicza się na cały okres trwania umowy w następujący
sposób: obciążenia kapitałowe + stałe koszty eksploatacji + zmienne koszty eksploatacji.
Zdobyte doświadczenia
•

Projekt ten uważa się za przykład dobrej praktyki, przedstawiający połączenie funduszy
sektora prywatnego, Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz UE.

•

Cenną lekcją było doświadczenie ryzyka związanego z wzajemnym oddziaływaniem w takiej
strukturze. Niewiele brakowało, aby zakończenie budowy instalacji zbierającej nastąpiło zbyt
późno. Obciążyłoby to Miasto znaczącymi kosztami wobec prywatnego operatora nawet, jeśli
oczyszczanie ścieków okazało by się niemożliwe.
Międzynarodowe lotnisko w Atenach: przykład mieszanego DBFO (PPP4)

Uzasadnienie/ Założenia PPP

Budowa lotniska z przydzieleniem wysokiego ryzyka
sektorowi prywatnemu.

Struktura finansowa

47% - pożyczka EBI, 15% - banki komercyjne, 12% - grecki
fundusz rozwoju lotnisk, 11% - dotacje UE, 7% - państwo
greckie, 8% - kapitał własny.

Wsparcie UE

11% całkowitego finansowania stanowiły fundusze
strukturalne
Umowa DBFO z prawem własności przyznanym
podmiotowi prywatnemu oraz przeniesionym na podmiot
publiczny na koniec trwania umowy.
Wysokie ryzyko ponoszą prywatni operatorzy, a ryzyko na
poziomie dotacji UE ponosi państwo

Umowa pomiędzy stronami

Podział ryzyka
Taryfy

Prywatny wykonawca zezwolił na dowolne ustalanie taryf
na poziomie koniecznym do uzyskania rocznego zwrotu w
wysokości 15% nadwyżki kapitału

Mocne strony

Koszt projektu zredukowany do budżetu krajowego.

Słabe strony

Trudności przetargowe spowodowane czynnikami
politycznymi. Zwrot 12,7 miliona EUR w wyniku niskiej
oceny i zgodności z procedurami UE.
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Kontekst
Państwo greckie stwierdziło zapotrzebowanie na lotnisko międzynarodowe w Atenach i
zdecydowało, że najlepszym rozwiązaniem będzie partnerstwo publiczno-prywatne. Struktura PPP
była oparta na koncepcji DBFO, a jej celem było przeniesienie większości ryzyka na sektor prywatny
oraz wykorzystanie środków w nim zgromadzonych.
Procedura przetargowa
Po zakończeniu studium wykonalności uruchomiono przetarg i wybrano preferowanego oferenta.
Jednak, ze względu na czynniki polityczne (wybory w Grecji) poproszono oferentów o ponowne
złożenie ofert i uruchomiono drugą procedurę przetargową, w której wybrano tego samego oferenta.
Przyznanie dotacji unijnej
Wniosek o dotację złożono po przyznaniu zamówienia. W rezultacie, nie było informacji o poziomie
dotacji z UE. Władze publiczne musiały określić wysokość dotacji unijnej w umowie koncesyjnej.
Następnie, jeśli dofinansowanie było mniejsze niż przewidziana kwota, sektor publiczny musiał
przeznaczyć na projekt dodatkowe fundusze. Koncesja na omawiany projekt opiewała na kwotę 400
milionów EUR dotacji unijnych. Jednak rząd grecki otrzymał jedynie 250 milionów EUR i w rezultacie
musiał pokryć kwotę 150 milionów EUR.
Charakterystyka PPP
Na podstawie umowy DBFO przyznano koncesję Międzynarodowemu Lotnisku w Atenach (Athens
International Airport SA) oraz ustanowiono partnerstwo pomiędzy państwem greckim (udziałowcem
większościowym - 55%) oraz prywatnym konsorcjum (45%). Taka struktura umożliwiła finansowanie
projektu ze środków prywatnych przy jednoczesnym zachowaniu kontroli w rękach państwa.
Większość ryzyka przeniesiono na partnera prywatnego. Ryzyko związane z ruchem lotniczym, na
przykład, zostało całkowicie przeniesione na sektor prywatny, ponieważ w umowie nie określono
minimalnego poziomu natężenia ruchu. W sprawie własności aktywów umowa reguluje przekazanie
koncesji państwu po 25 latach eksploatacji.
Struktura finansowa
Całkowity koszt projektu wynosił 2,109 miliarda EUR:
•

47% - pożyczka z EBI

•

15% - banki komercyjne

•

12% - grecki fundusz rozwoju lotnisk

•

11% - dotacje UE

•

7% - państwo greckie

PricewaterhouseCoopers EEIG

ZADANIE 1C Modele koncepcyjne i studia przypadków

•

8% - kapitał własny sponsorów

Koncesjonariusz Lotniska zezwolił na dowolne ustalanie taryf na poziomie koniecznym do uzyskania
rocznego zwrotu w wysokości 15% nadwyżki kapitału, a także do pokrycia kosztów eksploatacji,
amortyzacji środków trwałych oraz spłaty odsetek. Oznacza to, że zredukowano ryzyko operacyjne
(ponieważ stawki mogły pokryć braki w kosztach eksploatacji), a także ryzyko budowlane (ponieważ
amortyzacja środków trwałych odzwierciedliła wyższe koszty budowy) w celu znacznego zmniejszenia
całkowitego ryzyka dotyczącego projektu.
Należy także zauważyć, że KE postanowiła zmniejszyć dotację ze względu na niezupełne
przestrzeganie zasad kwalifikowalności Funduszu Spójności (błędne założenia dotyczące wydatków
kwalifikowalnych) oraz wymogów dotyczących reklamy i informacji. Redukcja wyniosła ponad 12,7
miliona EUR. W związku z tym, że państwo greckie było gwarantem otrzymania wszystkich dotacji z
UE przez koncesjonariusza, kwotę 12,7 miliona EUR (ok. 5% dotacji) w całości musiał pokryć rząd
grecki.
Zdobyte doświadczenia
•

Projekt zakładał publiczną kontrolę koncesjonariusza. W wielu nowych państwach
członkowskich PPP uważa się za ukrytą prywatyzację. Zaangażowanie UE oraz utrzymanie
publicznej kontroli nad koncesjonariuszem może przekonać opinię publiczną negatywnie
nastawioną do PPP.

•

Niniejszy projekt jest przykładem skutków niewystarczającego przygotowania do
przestrzegania procedur UE. W związku z brakiem doświadczenia w UE nowe państwa
członkowskie powinny przeanalizować skutki nieprzestrzegania wymogów unijnych, aby
uniknąć zwrotu dotacji, jak w przypadku omawianego projektu.
Most Vasco da Gama: przykład DBFO z bezpośrednim dofinansowaniem UE

Projekt

Most Vasco da Gama

Uzasadnienie/ Założenia PPP

Terminowa i zgodna z budżetem budowa i eksploatacja
długiego i szerokiego mostu drogowego.

Struktura finansowa

Koszt całkowity – 897 milionów EUR: 35% - Fundusz
Spójności (319 milionów EUR), 33% - EBI (299 milionów
EUR), 6% - prywatny koncesjonariusz na podstawie
dochodów z opłat (50 milionów EUR), 26% - wsparcie
rządowe (229 milionów EUR).
Wsparcie Funduszu Spójności: 35% kosztów całkowitych.

Wsparcie UE
Umowa pomiędzy stronami
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Umowa DBFO, koncesjonariusz PPP miał prawo pobierać
opłaty na nowym moście oraz na istniejącym już moście na
rzece Tag (Most 25 Kwietnia).
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Podział ryzyka

Prywatny koncesjonariusz przyjął ryzyko budowlane i
operacyjne oraz część ryzyka związanego z utratą
przychodów z obu mostów.

Taryfy

Ustalenie poziomu opłat na podstawie decyzji rządowych,
ale w oparciu o wcześniej uzgodnione warunki ramowe.

Mocne strony

Pomimo
niepewności
oraz
poważnego
ryzyka
technicznego, projekt został zrealizowany zaledwie w ciągu
trzech lat, zgodnie z planem, i mógł funkcjonować w
trakcie odbywających się w Lizbonie międzynarodowych
targów Expo '98. Poza tym projekt przyczynił się znacznie
do rewitalizacji ogromnego zanieczyszczonego terenu
nadrzecznego (Sacavem), który stał się lokalizacją targów
Expo.

Słabe strony

Zależność od dochodów z opłat za korzystanie z
istniejącego Mostu 25 Kwietnia oraz presja polityczna w
związku z niskimi taryfami dotyczącymi konkurencyjnego
mostu doprowadziły do kilkukrotnej renegocjacji umowy
oraz restrukturyzacji finansowej.

Kontekst
Rząd portugalski stwierdził zapotrzebowanie na dodatkową przeprawę mostową na rzece Tag,
głównie w celu ułatwienia ruchu dalekobieżnego relacji północ południe oraz zmniejszenia natężenia
ruchu na istniejącym Moście 25 Kwietnia. Oczekiwano również wkładu sektora prywatnego w
rewitalizację 340 ha zanieczyszczonego terenu nadrzecznego, największego obszaru przemysłowego
w mieście, w tym rafinerii ropy naftowej, wysypiska śmieci, stacji przesypowej odpadów i zakładu
unieszkodliwiania odpadów, obszarów wojskowych oraz opuszczonych obszarów portowych.
Rewitalizacja ta miała na celu połączenie tego terenu mostem z południowym brzegiem Tagu oraz
zagospodarowanie go na potrzeby targów Expo '98 w Lizbonie. Celem koncepcji DBFO było
przeniesienie ryzyka projektowego i budowlanego na sektor prywatny oraz wykorzystanie środków w
nim zgromadzonych.
Procedura przetargowa
Przydzielenie odpowiednich zdolności instytucjonalnych związanych z przygotowaniami do projektu
oraz z zarządzaniem projektem nastąpiło poprzez ustanowienie w 1991 r. GATTEL (Gabinete da
Travessia do Tejo em Lisboa) jako jednostki rządowej odpowiedzialnej za realizację projektu. Ustalona
procedura została wdrożona dwuetapowo: procedura preselekcyjna w 1992 r. (pięć
międzynarodowych konsorcjów), przyjęcie ofert w 1993 r., zakończenie negocjacji z wybranym
oferentem w 1994 r. oraz zawarcie umowy koncesyjnej z Lusoponte, Spółką Specjalnego
Przeznaczenia utworzoną z portugalskich, brytyjskich i francuskich przedsiębiorstw w kwietniu

PricewaterhouseCoopers EEIG

ZADANIE 1C Modele koncepcyjne i studia przypadków

1994 r. Roboty budowlane rozpoczęły się rok później w kwietniu 1995 r., a ich zakończenie miało
miejsce w marcu 1998 r., przed rozpoczęciem targów Expo ’98.
Przyznanie dotacji unijnej
Dokładne informacje zostaną dołączone we wrześniu 2009 r.
Charakterystyka PPP
Światowa Wystawa Expo ’98 była najważniejszym wydarzeniem kojarzonym z projektem wielkiej
przemiany miejskiej. Za zaplanowanie całej tej przestrzeni odpowiadał ParqueExpo.
Sukces tego projektu zależał od przedsprzedaży ziemi w celu uzyskania funduszy na nabycie terenu,
rozbiórkę, odkażenie gleby, odnowienie powierzchni terenu, a także na budowę pawilonów wystawy
oraz kilku architektonicznych punktów orientacyjnych. Wartość terenu zależała od wiarygodności
rządowego zobowiązania do zrealizowania projektu odnowy oraz zapewnienia dostępnej
infrastruktury publicznej. Data inauguracji Światowej Wystawy wyznaczała sukces globalnego
projektu i jednocześnie pomyślne zakończenie budowy nowego mostu.
Koncesjonariusz PPP miał prawo do eksploatacji oraz pobierania opłat za oba mosty na rzece Tag.
Podczas budowy Mostu Vasco da Gama stopniowo zwiększano niskie opłaty za korzystanie z Mostu
25 Kwietnia, aby doprowadzić je do poziomu opłat za korzystanie z nowego mostu, dzięki czemu
można było całkowicie sfinansować koncesję. Dzięki temu, teoretycznie, projekt nie pochłonął
pieniędzy publicznych.
Umowa PPP z Lusoponte zakładała przyznanie wyłącznych praw na okres 28 lat na wszystkie przyszłe
przeprawy w okolicach Lizbony, prawa do pobierania opłat za korzystanie z obu mostów według
wcześniej ustalonych stawek, a także przekazanie odpowiedzialności za środki ochrony środowiska w
trakcie i po zakończeniu robót budowlanych. Ustalono, że umowa może zostać wcześniej rozwiązana,
jeśli całkowite natężenie ruchu (na obu mostach) wyniesie 2250 milionów pojazdów przed
zakończeniem okresu 28 lat.
Zmiana zapisów umowy w związku z niedostatecznymi dochodami koncesjonariusza
W 1994 r. po zamknięciu finansowym, opinia publiczna odebrała komunikat o zwiększeniu opłat za
korzystanie ze starego Mostu 25 Kwietnia na rzecz koncesjonariusza Mostu Vasco da Gama jako
subsydiowanie krzyżowe. Pierwsza, 50% podwyżka (z 0,50 EUR do 0,75 EUR) wywołała silny,
społeczny sprzeciw wobec opłat za korzystanie z Mostu 25 Kwietnia, dlatego rząd postanowił
utrzymać niski poziom opłat i zrekompensować utratę dochodu spółce Lusoponte. Następnie, po
uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian, rząd zdecydował o renegocjacji umowy.
W rezultacie zwiększono rządową rekompensatę oraz okres obowiązywania umowy z 28 lat do 35 lat
(patrz tabela przeglądowa). Anulowano także zapis pozwalający na wcześniejsze rozwiązanie umowy,
co jest równoznaczne z przedłużeniem okresu jej obowiązywania o 7 do 11 lat. Niektóre obowiązki
(np. utrzymanie Mostu 25 Kwietnia) oraz elementy ryzyka zostały przeniesione z powrotem na
państwo.
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Ponadto rząd przyznał spółce Lusoponte korzystne warunki podatkowe.
Po wejściu Portugalii do strefy euro Lusoponte poddała projekt refinansowaniu, co przyczyniło się do
istotnych zmian umowy i salda finansowego.
Zdobyte doświadczenia
•

Początkowy sukces projektu został na różne sposoby zmodyfikowany ze względu na
rzeczywistą walkę taryfową pomiędzy mostami oraz zależność umowy od dochodów
taryfowych. Poziom dofinansowania z UE spowodował odciążenie powyższych problemów,
dzięki czemu koncesjonariusz wywiązał się ze swoich zobowiązań, a projekt można określić
mianem zrównoważonego. Bez tej koncesji budowa mostu nie zakończyłaby się terminowo, a
zanieczyszczony teren przemysłowy nie zostałby zmodernizowany na czas i nie zostałby
wykorzystany jako lokalizacja targów Expo. Dlatego, pomimo krytycznej opinii Krajowego
Trybunału Obrachunkowego, ogólna ocena projektu pozostaje pozytywna.

•

Projekt ten stanowi podstawę dla wszystkich czołowych projektów dotyczących
infrastruktury, planowanych na trwający okres perspektyw finansowych, na które przewiduje
się finansowanie z UE (w tym kilka projektów dotyczących szybkiej kolei, kolei lekkiej, projekt
nowego lotniska w Lizbonie, itd.). W planach tych projektów (częściowo szkicach umów)
ograniczono przeniesienie ryzyka utraty dochodu oraz zwiększono transfer ryzyka
operacyjnego opartego na opłatach za dostępność. Przyjęto, że wnioski o finansowanie z UE
będą składane Komisji po podpisaniu umowy oraz uzyskaniu krajowego poparcia
politycznego pod koniec 2009 r. oraz w 2010 r.
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3. Analiza modelu przy zastosowaniu Komparatora Sektora
Publicznego (PSC)
W niniejszej sekcji zaprezentowana zostanie praktyczna metoda wyznaczania najlepszego stosunku
wartości do ceny (VfM, ang. Value for Money) każdego z modeli PPP opisanych w sekcji 2,
uwzględniając wkład funduszy strukturalnych UE. Komparator Sektora Publicznego (PSC, ang. Public
Sector Comparator) to przykładowe narzędzie stosowane jako pomoc dla beneficjentów przy
wyborze optymalnego modelu dla określonego projektu.
Zaprezentowana zostanie symulacja projektu oparta na naszych licznych doświadczeniach z
przeszłości. Jej celem nie będzie zalecanie jednego konkretnego modelu, ale zaprezentowanie
praktycznego narzędzia dla beneficjentów pozwalającego na dokonanie najlepszego wyboru dla
określonego projektu, a także przedstawienie założeń analitycznych, które należy przyjąć w trakcie
porównywania różnych modeli.
PSC uwzględnia wkład funduszy strukturalnych UE i udowadnia, że ich największy wpływ na sektor
publiczny to zmniejszenie jego kosztów do poziomu zależnego od struktury PPP projektu oraz od
stopy dofinansowania, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje ryzyka.
Sekcja ta dzieli się na następujące części tematyczne:
−

Czym jest PSC i jakie jest jego znaczenie?

−

Jakie są podstawowe założenia PSC?

−

Jak ocenić wpływ finansowy ryzyka?

−

W jaki sposób dokonujemy ostatecznego wyboru, korzystając z PSC?

3.1 Znaczenie PSC w analizie porównawczej projektów
Administracja publiczna musi w odpowiedzialny sposób świadczyć usługi publiczne, aby utrzymać
publiczne środki finansowe i jednocześnie czerpać korzyści z doświadczeń oraz know-how sektora
prywatnego.
Celem poszukiwań najlepszej formy partnerstwa powinien być model partnerstwa pomiędzy
podmiotami publicznymi i prywatnymi oparty na zasadzie „win-win” w zakresie:


podziału obowiązków pomiędzy te podmioty, które najlepiej poradzą sobie z ich
wykonywaniem oraz z ryzykiem;



najlepszego stosunku wartości do ceny (VfM).

Zastosujemy PSC jako narzędzie porównawcze różnych, mieszanych struktur PPP w tradycyjny
sposób, aby określić, czy warto w ogóle angażować się w partnerstwo publiczno-prywatne.
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PSC można wykorzystać na każdym etapie procedury udzielania zamówień w celu określenia, czy
należy angażować się w PPP czy też zastosować klasyczny model inwestycji publicznej, jak optymalnie
podzielić różne rodzaje ryzyka pomiędzy podmioty publiczne i prywatne, jaką strukturę PPP przyjąć i
jaki mechanizm płatniczy wybrać, a także jak wytypować ofertę przetargową, która zapewni większe
korzyści na rzecz administracji publicznej.
Poza tym PSC pomaga przewidzieć konsekwencje finansowe, jakie niesie za sobą wybór określonej,
mieszanej struktury PPP, a także ocenić, czy są to najlepsze możliwe korzyści finansowe i gospodarcze
dla podmiotu publicznego.
PSC poddaje analizie porównawczej:


przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe projektu,



konieczny wkład podmiotu publicznego w określoną strukturę,



przewidywany wpływ finansowy ryzyka związanego z projektem, które ponosi podmiot
publiczny.

Poniżej poddamy ocenie różne rodzaje wcześniej opisanych modeli mieszanych, charakteryzujące się
różnymi poziomami zaangażowania podmiotów prywatnych, głównie w finansowaniu i eksploatacji
infrastruktury, oraz różnym stopniem wykorzystania funduszy strukturalnych.
Model finansowy jest opracowywany dla całego projektu dla każdego analizowanego wariantu,
następnie przeprowadza się ocenę dodatkowych parametrów związanych z ryzykiem w celu
oszacowania konsekwencji finansowych ryzyka związanego z projektem.
Poniższy diagram przedstawia klasyfikację pięciu wybranych struktur w skali określającej stosunek
publicznego zaangażowania w projekt do zaangażowania prywatnego.
Rysunek 16: Zaangażowanie publiczne wobec zaangażowania prywatnego
Zaangażowanie publiczne

Eksploatacja i
utrzymanie ze
środków
prywatnych

Projektuj Buduj
Eksploatuj (DBO)
(PPP2)

(PPP1)

Zaangażowanie prywatne

Równoległe
dofinansowanie
wydatków
inwestycyjnych
(PPP3)

Projektuj Buduj
Finansuj
Eksploatuj
(DBFO) z
dofinansowaniem
wydatków
inwestycyjnych
(PPP4)
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Na potrzeby niniejszego dokumentu poddamy analizie przykład płatnej autostrady. Przykładowy
projekt jest hipotetyczny. Założenia zostały opracowane w oparciu o wiedzę dotyczącą rynku oraz
analizę podobnych projektów. Model finansowy wykorzystany do oceny wpływu finansowego
różnych struktur oraz form ryzyka jest uproszczonym modelem wytwarzającym podstawowe
elementy rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz bilansu
projektu, a także przewidywane przepływy finansowe podmiotu publicznego, prywatnego i UE.

3.2 Projekty referencyjne
Każdy model finansowy może być niezawodny w takim samym stopniu, w jakim niezawodne są
podstawy jego realizacji. W przypadku PSC należy przyjąć racjonalne wartości, oparte, jeżeli to tylko
możliwe, na Studium Wykonalności, wiedzy o rynku oraz dobrych praktykach, na potrzeby:


podstawowych opisów infrastruktury,



kosztów budowy,



kosztów eksploatacji,



kosztów finansowania,



przychodów,



harmonogramu kosztów i przychodów,



wartości aktywów do dyspozycji/ przekazania/ na koniec działalności,



dotacji UE,



odpowiednich stóp dyskontowych,



innych założeń.

Porównując różne połączone struktury możliwe do wykorzystania przy danym projekcie, należy
przeanalizować ich wpływ na poszczególne założenia. Różnice w założeniach przyczyniają się do
różnic uzyskiwanych w końcowym wyniku PSC.
Podstawowe założenia przykładowego projektu są następujące:


Projekt dotyczy płatnej autostrady,



Autostrada ma dwa odcinki, każdy po 50km długości,



Podmiot publiczny ustalił następujące stawki opłat: 0,1 EUR netto bez podatku VAT dla
pojazdów lekkich oraz 0,3 EUR netto bez podatku VAT dla pojazdów ciężkich,



Zakończono prace przygotowawcze do projektu i na początku 2007 r. rozpoczyna się
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pierwszy przetarg,


Koncesja zostaje przyznana na okres 30 lat od rozpoczęcia prac budowlanych.

3.2.1 Koszty
Pierwszym etapem budowy PSC jest określenie kosztów. Należy sporządzić zestawienie wszystkich
kosztów dotyczących całego okresu trwania projektu.
Kosztorys nie uwzględnia ryzyka dotyczącego realizacji projektu. Prawdopodobne konsekwencje
finansowe ryzyka zostaną poddane osobnej analizie.
Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne są związane z budową nowego urządzenia lub obiektu (np. koszt
zaprojektowania obiektu, koszt ziemi pod budowę obiektu, niezbędnych materiałów czy koszty
techniczne).
W przypadku opracowania modelu nakłady inwestycyjne (koszty projektu i budowy) opiera się na
Studium Wykonalności projektu. Przy szacowaniu kosztów budowy istotne jest ustalenie
harmonogramu wydatków; w różnych okresach ponosi się różnej wielkości wydatki. Najpierw
przygotowuje się projekt, następnie rozpoczynają się prace przygotowawcze przed budową, a w
efekcie może okazać się, że prace wykończeniowe są mniej kosztowne niż opracowywanie
podstawowej infrastruktury.
Wybrany wariant ma wpływ na koszty budowy. Zazwyczaj koszty budowy są wyższe, jeśli prace
budowlane prowadzi ten sam podmiot, który będzie zajmował się eksploatacją danej infrastruktury.
Dzieje się tak dlatego, że wykonanie prac budowlanych na wyższym poziomie jakości pozwala
zazwyczaj na oszczędności dotyczące kosztów eksploatacji. Jeśli ten sam podmiot będzie w
przyszłości odpowiedzialny za eksploatację danej infrastruktury, będzie miał motywację do
zwiększenia wydajności na etapie prac budowlanych w celu osiągnięcia późniejszych korzyści.
Podstawowe założenia dotyczące kosztów inwestycyjnych przykładowego projektu są następujące:


Całkowite podstawowe nakłady inwestycyjne netto:
o 500 000 000 EUR – Odcinek 1,
o 500 000 000 EUR – Odcinek 2,



Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zgodnie ze strukturą projektu:
o Redukcja o 1% dla PPP1 (oddzielne DB oraz długoterminowa umowa na eksploatację
i utrzymanie) dla obu odcinków
o Redukcja o 1% dla PPP3 (równoległe dofinansowanie wydatków inwestycyjnych)
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tylko dla odcinka 1


Podział nakładów inwestycyjnych:
o 90% podstawowa infrastruktura (droga)
o 10% maszyny i urządzenia



Harmonogram wydatków inwestycyjnych:
o 40% w pierwszym roku budowy,
o 40% w drugim roku budowy,
o 20% w trzecim roku budowy.

Koszty eksploatacji i utrzymania
Koszty eksploatacji i utrzymania pozwalają na codzienną eksploatację obiektu oraz utrzymywanie
jakości obiektu.
Na koszty eksploatacji składają się:
•

roczne koszty eksploatacji i utrzymania (w tym, eksploatacja systemu opłat, konserwacja
regularna i zimowa),

•

koszty okresowych remontów infrastruktury głównej i pomocniczej, a także częstotliwość
okresowych remontów,

•

koszty ogólne i administracyjne.

Jeżeli operatorem jest ten sam podmiot, który odpowiadał za projekt i budowę danej infrastruktury,
można oczekiwać dodatkowej wydajności operacyjnej ze względu na projekt infrastruktury mający na
celu optymalizację kosztów eksploatacji (np. poprzez wykorzystanie bardziej trwałych materiałów
budowlanych w celu ograniczenia do minimum konieczności przyszłych, okresowych remontów).
Należy również zauważyć, że koszty ogólne i administracyjne niezwiązane bezpośrednio z
infrastrukturą i usługami dotyczącymi projektu mogą nie stanowić kosztów kwalifikowalnych do
finansowania UE. Zdarza się tak szczególnie w przypadku kosztów ogólnych i administracyjnych
podmiotu prywatnego, ponieważ podmiotem prywatnym jest zazwyczaj konsorcjum zakładające
spółkę specjalnego przeznaczenia (oraz pokrywające związane z tym koszty administracyjne) przed
zakończeniem procedury przetargowej.
Założenia dotyczące kosztów eksploatacji i utrzymania przykładowego projektu są następujące:


Całkowite podstawowe roczne koszty eksploatacji I utrzymania netto:
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o 28 500 000 EUR – Odcinek 1,
o 28 500 000 EUR – Odcinek 2,


Całkowite podstawowe okresowe koszty utrzymania netto:
o 33 667 000 EUR – Odcinek 1,
o 33 667 000 EUR – Odcinek 2,



Zmiany dotyczące eksploatacji i utrzymania zgodnie ze strukturą projektu:
o Wzrost o 2% dla PPP1 (oddzielne DB oraz długoterminowa umowa na eksploatację i
utrzymanie) dla obu odcinków
o Wzrost o 2% dla PPP3 (równoległe dofinansowanie wydatków inwestycyjnych) tylko
dla odcinka 1



Częstotliwość okresowych czynności konserwacyjnych: co 10 lat plus końcowa konserwacja
w ostatnim roku obowiązywania koncesji



Roczne koszty ogólne i administracyjne podmiotu prywatnego: 500 000 EUR

Koszty finansowania
Koszty finansowania obciążają instytucję odpowiedzialną za finansowanie nakładów inwestycyjnych
w danym wariancie. Koszty te opierają się na warunkach rynkowych i zazwyczaj wiążą się z
długoterminowymi instrumentami finansowania, np. kredytami czy obligacjami. Koszty finansowania
mogą być niższe dla podmiotu publicznego, ale pozostaną zależne od zdolności kredytowej oraz
sytuacji finansowej kredytobiorcy. Na koszty finansowania składają się odsetki, kupony i/lub opłaty za
korzystanie z różnego rodzaju instrumentów finansowych.
Koszty finansowania nie są kwalifikowalne dla celów wyliczania luki w finansowaniu.
Założenia finansowe przykładowego projektu są następujące:


Pożyczka komercyjna na finansowanie wydatków inwestycyjnych w PPP3, PPP4 oraz PPP5:
o Finansowanie 45% reszty wydatków inwestycyjnych po dofinansowaniu z UE,
o Karencja: 5 lat,
o Termin spłaty kredytu – 20 lat,
o Opłata wstępna 1,5%
o Marża EURIBOR 3M:
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150 punktów bazowych, w przypadku braku opłat dla użytkowników,



200 punktów bazowych, w przypadku istniejących opłat dla użytkowników.

Pożyczka Międzynarodowej Instytucji
inwestycyjnych w PPP3, PPP4 oraz PPP5:

Finansowej

na

finansowanie

wydatków

o Finansowanie 45% reszty wydatków inwestycyjnych po dofinansowaniu z UE,
o Karencja: 5 lat,
o Termin spłaty kredytu – 20 lat,
o Opłata wstępna 1,5% oraz marża EURIBOR 3M – 100 punktów bazowych.


Krótkoterminowy kredyt odnawialny zapewniający płynność finansową na poziomie 200
punktów bazowych EURIBOR 3M



Finansowanie kapitału własnego:
o Wkład początkowy – 1 mln EUR kapitału własnego,
o 10% wydatków inwestycyjnych po dofinansowaniu z UE (tylko w przypadku PPP3,
PPP4, PPP5),
o W razie potrzeby zapewnienie płynności finansowej projektu,
o Wypłata dywidendy na podstawie zatrzymanego zysku, obecnych dochodów oraz
nadwyżki gotówki w stosunku do kwoty niezbędnej do utrzymania minimalnego
wskaźnika pokrycia obsługi długu 1,2,
o Końcowa dywidenda w ostatnim roku obowiązywania koncesji, wypłata pozostałej
gotówki.



Rezerwa na okresową konserwację zebrana w ciągu 10 lat.

3.2.2 Przychody
Istnieje kilka możliwych rodzajów przychodów w projektach połączonego PPP:
•

Przychód podmiotu prywatnego z bezpośrednich i pośrednich opłat za użytkowanie,

•

Przychód podmiotu prywatnego z opłat za dostępność dokonywanych przez podmiot
publiczny,

•

Przychód od strony trzeciej niepochodzący ani od użytkowników ani od podmiotu
publicznego (np. opłaty za dzierżawę pobierane od spółek oferujących dodatkowe usługi
użytkownikom infrastruktury), jeśli występuje.
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Podczas wyliczania luki w finansowaniu projektu należy wziąć pod uwagę jedynie przychód z opłat za
użytkowanie oraz przychód od strony trzeciej. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w sekcji 2 projekt
uwzględniający jedynie opłaty za dostępność nie jest „projektem generującym dochód”.
Jeżeli opłaty za użytkowanie utrzymują się na wystarczająco niskim poziomie, aby utrzymać lukę w
finansowaniu pozwalającą na dofinansowanie UE, nie pokryją wszystkich kosztów podmiotu
prywatnego w 30-letnim okresie wyliczania luki w finansowaniu. W związku z tym wyróżniamy trzy
sposoby na uzyskanie finansowania projektu z banku:
•

wydłużenie koncesji (nawet do 75 lat w przypadku niektórych francuskich projektów
niełączonego PPP),

•

wprowadzenie opłaty uzupełniającej podmiotu publicznego na rzecz podmiotu prywatnego,

•

przyznanie podmiotowi prywatnemu opłaty za dostępność zamiast opłat za użytkowanie
(stanowiących przychód podmiotu publicznego).

Na potrzeby wyliczenia PSC, przychody z opłat za użytkowanie szacuje się na podstawie prognozy
popytu oraz polityki cenowej. Opłaty za dostępność wylicza się na podstawie kosztów projektu (w
tym ewentualnych kosztów finansowania) oraz określonego zwrotu z kapitału na rzecz podmiotu
prywatnego. Przychody od strony trzeciej szacuje się na podstawie prognozy popytu oraz oceny
wartości usług świadczonych stronie trzeciej.
Założenia dotyczące przychodów przykładowego projektu są następujące:


Bazowy średni ruch pojazdów (ADT, ang. Average Daily Traffic) na poziomie 20 000
pojazdów w pierwszym roku eksploatacji.



Wzrost bazowego ADT o 1% w każdym roku eksploatacji.



Pojazdy ciężkie stanowią 20% ruchu pojazdów.



Opłaty (jeśli dotyczy) ustanawiane przez podmiot publiczny na poziomie:
o 0,05 EUR/km realnie dla pojazdów lekkich,
o 0,15 EUR/km realnie dla pojazdów ciężkich.



Dostępność wyliczono na poziomie wystarczającym dla utrzymania realnego
(umiarkowanego) poziomu ryzyka dla wymaganej wewnętrznej stopy zwrotu podmiotu
prywatnego.



Brak przychodów od stron trzecich

3.2.3 Harmonogram
Założenia dotyczące kosztów i przychodu opracowane w harmonogramie projektu służą zapewnieniu
odpowiedniego przepływu środków pieniężnych w trakcie okresu trwania projektu.
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Najważniejsze punkty harmonogramu projektu to:
•

daty rozpoczęcia przetargu/ przetargów,

•

początek okresu projektowania i prac budowlanych,

•

początek eksploatacji,

•

harmonogram spłaty kredytu,

•

zakończenie okresu obowiązywania koncesji.

Harmonogram projektu to zbiór odpowiedzi na następujące pytania:
•

Kiedy projekt będzie gotowy do rozpoczęcia procedury przetargowej?

•

Która procedura zostanie wybrana? (Dialog konkurencyjny trwa dłużej niż procedura
ograniczona.)

•

Ile czasu potrwa projektowanie i budowa?

•

Jaki jest okres obowiązywania umowy PPP?

Założenia dotyczące harmonogramu przykładowego projektu są następujące:


Na początku 2007 r. rozpoczyna się pierwszy przetarg



Czas trwania przetargu:
o 9 miesięcy w przypadku procedury ograniczonej,
o 18 miesięcy w przypadku dialogu konkurencyjnego w PPP2 i PPP3,
o 24 miesiące w przypadku dialogu konkurencyjnego w PPP4 i PPP5.



Drugi przetarg (w PPP1 i PPP3) rozpoczyna się rok później i kończy się zgodnie z
harmonogramem, aby zapobiec opóźnieniom w budowie i eksploatacji.



Czas na zatwierdzenie wniosku o dotację: 9 miesięcy od złożenia projektu władzom
krajowym do zatwierdzenia przez Komisję Europejską (realne założenie: 1 cykl poprawek do
wniosku)



Złożenie wniosku o dotację:
o po rozpoczęciu pierwszego przetargu (PPP1, PPP2, PPP3),
o po zakończeniu przetargu DBFO (PPP4, PPP5) -



Prace budowlane rozpoczynają się po potwierdzeniu przyznania dotacji oraz zakończeniu
przetargu.
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Okres trwania budowy – 3 lata.

3.2.4 Wartość aktywów
Niektóre aktywa (obiekty) powstają w ramach długoterminowego partnerstwa. Ujęcie tych aktywów
w PSC będzie zależało od statusu ich własności. Jeżeli podmiot publiczny finansuje nakłady
inwestycyjne, może pozostać właścicielem aktywów, a podmiot prywatny będzie odpowiedzialny
jedynie za ich eksploatację. W takim przypadku wartość aktywów nie ma wpływu na działalność
podmiotu prywatnego. W przeciwnym wypadku aktywa mogą być własnością podmiotu prywatnego,
a ich wartość będzie spadać zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości. Dofinansowanie z UE
powinno być wtedy również traktowane zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości.
Co więcej, jeśli podmiot prywatny jest właścicielem aktywów, ich wartość pod koniec obowiązywania
umowy powinna być wzięta pod uwagę. Przeniesienie aktywów może przynieść korzyści dla
podmiotu publicznego równe pozostałej wartości aktywów, chyba że następuje po płatności kwoty
równej pozostałej wartości aktywów na rzecz podmiotu prywatnego.
Założenia dotyczące wartości aktywów przykładowego projektu są następujące:


Wartość infrastruktury zmniejsza się liniowo przez 27 lat.



Wartość maszyn i urządzeń zmniejsza się liniowo przez 10 lat.



Na koniec okresu obowiązywania koncesji całkowita wartość aktywów netto wynosi 0.

3.2.5 Dotacje z UE
Porównując różne struktury projektów, należy połączyć dotacje UE przyznawane przez Komisję
Europejską na rzecz podmiotu publicznego lub prywatnego uczestniczącego w partnerstwie
publiczno-prywatnym (PPP).
Sposób przedstawienia dotacji unijnych w naszej analizie różni się znacząco w zależności od struktury
PPP. Należy przeanalizować następujące cechy:


kwota dotacji;



beneficjent dotacji;



czas uzyskania dotacji: dotacje mogą być przyznawane na etapie DB lub w fazie eksploatacji.
Co więcej, proces udzielania dotacji ma bezpośredni wpływ na koordynację dotacji.

Jeżeli występują opłaty za użytkowanie, należy wyliczyć lukę w finansowaniu. Procedura wyliczania
luki w finansowaniu nie różni się w zależności od wariantu łączonego PPP. Jednak sama luka
finansowania może być inna ze względu na różnice w nakładach inwestycyjnych oraz kosztach
eksploatacji i utrzymania.
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Założenia dotyczące dotacji z UE dla przykładowego projektu są następujące:


Jest to projekt generujący dochód, wyliczono lukę w finansowaniu.



Do luki w finansowaniu stosowany jest podstawowy wskaźnik dofinansowania – 60%.



Wyliczenie luki w finansowaniu zgodnie z zasadami okresu programowania 2007-2013



Kwotę dotacji wylicza się dla scenariusza realistycznego.



Dotacja finansuje:
o PPP1: Nakłady inwestycyjne na oba odcinki, podmiot publiczny jako beneficjent,
o PPP2: Nakłady inwestycyjne na oba odcinki, podmiot publiczny jako beneficjent,
o PPP3: Nakłady inwestycyjne na odcinek 1, podmiot publiczny jako beneficjent,
o PPP4: Nakłady inwestycyjne na oba odcinki, podmiot prywatny jako beneficjent,
o PPP5: Opłata za dostępność, podmiot publiczny jako beneficjent.



VAT jest kosztem kwalifikowalnym w PPP1, PPP2 oraz PPP3 (ponieważ beneficjentem jest
podmiot publiczny, który nie jest w stanie odzyskać zapłaconego podatku VAT)

3.2.6 Odpowiednie stopy dyskontowe
Aby uwzględnić wartość pieniądza w czasie, należy zmniejszyć wszystkie przepływy w oparciu o
odpowiednie stopy dyskontowe. Każdej ze stron transakcji (podmioty publiczne i prywatne)
przysługują inne stopy dyskontowe.
W przypadku podmiotu prywatnego stopa dyskontowa jest równa wymaganej wewnętrznej stopie
zwrotu inwestycji. Stosuje się ją do przepływów pomiędzy projektem a podmiotami prywatnymi
(udziałowcami projektu) – wkładów kapitałowych oraz dywidend.
W przypadku podmiotu publicznego stopa dyskontowa jest kosztem kapitału tego podmiotu
publicznego. Najczęściej przyjmuje się, że jest ona równa zyskowi z długoterminowych obligacji
emitowanych przez podmiot publiczny.
Dodatkowo, należy przyjąć odpowiednią stopę dyskontową dla nakładów inwestycyjnych, kosztów
eksploatacji i utrzymania oraz przychodów na potrzeby wyliczenia luki w finansowaniu projektu.
Stopa ta powinna być określana zgodnie z zasadami wyliczania luki w finansowaniu oraz analizy
kosztów i korzyści projektów finansowanych przez UE.
Zawsze należy zmniejszyć strumień nominalny zgodnie z nominalną stopą dyskontową, a strumień
realny zgodnie z realną stopą dyskontową. Jest to szczególnie ważne przy uwzględnianiu ryzyka
związanego ze zmianami w środowisku makroekonomicznym. Przy wzroście inflacji, koszty mogą się
zwiększyć. Jednak nominalne stopy dyskontowe przyjęte na potrzeby analizy pozostaną na tym
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samym poziomie, powodując określone konsekwencje finansowe dla projektu wywołane wzrostem
inflacji.
Założenia dotyczące stopy dyskontowej przykładowego projektu są następujące:


Nominalna stopa dyskontowa podmiotu prywatnego:
o Bazowa wymagana wewnętrzna stopa zwrotu podmiotu prywatnego:


10% w przypadku PPP1 oraz PPP2,



12% w przypadku PPP3, PPP4 oraz PPP5 ze względu na dodatkowe ryzyko
finansowe.

o Wzrost wewnętrznej stopy zwrotu podmiotu prywatnego o 300 punktów bazowych
w przypadku obowiązywania opłat za użytkowanie spowodowanych dodatkowym
ryzykiem związanym z ruchem pojazdów.


Nominalna stopa dyskontowa podmiotu publicznego – 6%.

3.2.7 Inne założenia
W celu zakończenia modelu finansowego dotyczącego przepływów gotówkowych projektu dla
podmiotu prywatnego i publicznego należy określić kilka innych założeń. Są to koszty przetargu,
prognozy makroekonomiczne, a także inne założenia związane z działalnością projektową. Powinny
zostać opracowane w oparciu o wiedzę dotyczącą rynku oraz analizę podobnych projektów.
Koszty przetargu obejmują zarówno koszty administracyjne, jak i koszty doradztwa. Mogą być niższe
w przypadku prostszych procedur ograniczonych (np. DB) lub wyższe, jeśli procedura ograniczona
dotyczy skomplikowanego projektu, takiego jak DBO, ponieważ do przygotowania dokumentacji
przetargowej potrzebne są pokaźne nakłady finansowe. Dialog konkurencyjny może okazać się tańszą
formą procedury przetargowej w przypadku skomplikowanych projektów, ponieważ umożliwia
podmiotowi publicznemu wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego.
Prognozy makroekonomiczne oddziałują na koszty i przychody (zarówno te dotyczące polityki
taryfowej jak i popytu na usługi). Należy zachować ostrożność przy wyborze rzetelnego źródła
prognozy. Należy także wziąć pod uwagę różne scenariusze na etapie oceny ryzyka.
Dodatkowe założenia dotyczące przykładowego projektu są następujące:


Koszty przetargu:
o PPP1 (DB plus umowa na eksploatację i utrzymanie): 0,25% nakładów
inwestycyjnych na przetarg DB oraz 0,25% nakładów inwestycyjnych na przetarg na
eksploatację i utrzymanie,
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o PPP2 (DBO): 0,40% nakładów inwestycyjnych,
o PPP3 (równoległe dofinansowanie nakładów inwestycyjnych): 0,25% nakładów
inwestycyjnych na przetarg DB, 0,30% nakładów inwestycyjnych na przetarg DBFO,
o PPP4 (DBFO z dotacją na nakłady inwestycyjne): 0,30% nakładów inwestycyjnych,
o PPP5 (DBFO z dofinansowaniem dostępności): 0,30% nakładów inwestycyjnych.


Prognozy makroekonomiczne:
o Roczny wzrost CPI 2,5% w trakcie trwania projektu,
o EURIBOR 3% w trakcie trwania projektu.



Odsetki od nadwyżki gotówki: 100 punktów bazowych od CPI.



Stopy podatkowe:
o CIT 20%,
o VAT 20%.



Prawo do odliczenia VAT:
o Podmiotowi publicznemu nie przysługuje prawo do odliczenia ani do odzyskania
zapłaconego podatku VAT,
o Podmiotowi prywatnemu przysługuje prawo do odliczenia oraz do odzyskania
zapłaconego podatku VAT.

3.3 Rodzaje ryzyka i szacowanie ich wpływu finansowego
3.3.1 Wprowadzenie do kwestii ryzyka w projektach PPP
Ryzyko jest nieodłączną częścią każdego projektu, niezależnie od jego modelu. Podstawowym
zadaniem jest stworzenie wyczerpującej listy wszystkich rodzajów ryzyka związanych z danym
projektem, aby przypisać wartość każdemu z nich.
W ramach modeli PPP ryzyko i jego wartość rozkładają się zazwyczaj na podmiot publiczny i
prywatny. Jest to niewątpliwa przewaga modeli PPP, w przypadku których można, do pewnego
stopnia, przewidzieć obciążenie finansowe podmiotu publicznego, dzięki czemu nie trzeba obciążać
go ryzykiem.
W zależności od modelu projektu jedna ze stron – podmiot prywatny lub publiczny – będzie
obarczona ryzykiem w większym lub mniejszym stopniu. Z uwagi na fakt, że ryzyko jest za każdym
razem szacowane, całkowity, potencjalny efekt finansowy przejęcia ryzyka jest przypisywany
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każdemu modelowi projektu i stanowi kluczowy czynnik przy wyborze najodpowiedniejszego z
modeli.
Nawet jeżeli jeden z podmiotów uczestniczący w projekcie przejmuje ryzyko (ryzyko przenoszalne),
podmiot publiczny zawsze ponosi pewną jego część (ryzyko zatrzymane).
W przypadku PSC ryzyko zatrzymane może zostać spokojnie pominięte bez szkody dla wyników
ostatecznego porównania, gdyż ten typ ryzyka niesie ze sobą koszty dla podmiotu publicznego
zawsze, niezależnie od modelu projektu. Ryzyko przenoszalne będzie oznaczało koszty zarówno dla
podmiotu publicznego, jak i prywatnego, w zależności od tego, czy zostało ono przeniesione na
podmiot prywatny czy nie.
Ryzyko zatrzymane jest stałe i ponosi je zawsze podmiot publiczny. Ryzyko przenoszalne jest dzielone
między podmiot prywatny i publiczny, przy czym najmniejszy transfer ryzyka zachodzi w przypadku
wariantu PPP1 (długoterminowa umowa na eksploatację i utrzymanie), a największy – w przypadku
wariantu PPP5 (DBFO).
Fakt przeniesienia ryzyka na podmiot prywatny nie oznacza jednak, że podmiot publiczny nie
poniesie kosztów z związanych z ryzykiem. Koszty ryzyka zostaną pośrednio poniesione przez
podmiot publiczny, tak by podmiot prywatny mógł osiągnąć wymagany zwrot z kapitału. Im więcej
ryzyka przenoszone jest na podmiot prywatny, tym większe podmiot publiczny ponosi opłaty za
realizację umowy na rzecz podmiotu prywatnego, który nie może przyjmować dodatkowego ryzyka
bez odpowiedniej rekompensaty finansowej.
Aby dokonać jasnego i określonego co do wartości podziału ryzyka między podmiot prywatny i
publiczny, należy przeprowadzić zintegrowaną analizę ryzyka związanego z projektem, obejmującą:


identyfikację ryzyka związanego z projektem;



kalkulację wpływu finansowego ryzyka;



określenie podmiotu (lub podmiotów) ponoszących ryzyko (oraz proporcje, w jakich jest ono
ponoszone przez każdy z nich).

3.3.2 Identyfikacja ryzyka związanego z projektem
Pierwszym etapem analizy ryzyka związanego z projektem jest identyfikacja potencjalnego ryzyka,
które wiąże się z danym projektem. Ryzyko i jego znaczenie jest różne w różnych projektach.
Oczekiwanym rezultatem etapu identyfikacji jest wyczerpująca lista wszystkich rodzajów ryzyka
związanych z danym projektem.
Kategorie ryzyka przykładowego projektu są następujące:


Opóźnienia w przetargu,



Opóźnienia w pracach budowlanych,



Zmiany w kosztach eksploatacji i utrzymania,
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Zmiany w kosztach finansowania,



Zmiany popytu/natężenia ruchu,



Zmiany makroekonomiczne.

3.3.3 Kalkulacja wpływu finansowego ryzyka
Ocena wpływu ryzyka
Należy oszacować i ocenić możliwy zakres czasowy bezpośredniego i pośredniego wpływu
finansowego ryzyka, ponieważ będzie to odzwierciedlone w kosztach projektu i będzie stanowiło
kluczowy element przy określaniu jego optymalnego modelu. Wpływ ryzyka stanowi różnicę między
pierwotnie planowanymi kosztami a dodatkowymi kosztami/przychodami generowanymi w
przypadku zaistnienia takiego ryzyka.
Należy jednak pamiętać, że ryzyko, którego nie można oszacować finansowo, nie jest pomijane w
analizie globalnej struktury projektu. Ryzyko niekwantyfikowalne stanowi czynnik decydujący w
przypadku analizy jakościowej danej struktury.
Ryzyko powinno być badane na podstawie scenariuszy, których wystąpienie jest mniej lub bardziej
prawdopodobne. Podstawą powinien być scenariusz ryzyka pośredniego, ale warianty optymistyczne
i pesymistyczne również należy wziąć pod uwagę.
Scenariusze ryzyka dla przykładowego projektu są następujące:
Kategorie

Jednostka 1. Optymistyczny 2. Realistyczny 3.
Pesymistyczny
[lata]
0,25
0,38
0,50

Opóźnienia w
przetargu
Opóźnienia w
[lata]
pracach
budowlanych
Zmieniające się
[%]
wydatki operacyjne
Koszty finansowania
[%]
Zmiany w natężeniu
[%]
ruchu
Zmiany
[1/2/3/4]
makroekonomiczne

4. Spadkowy

0,06

0,19

0,29

0,38

-3%

5%

10%

15%

-0,5%
5%

0,0%
0

0,5%
-5

1,0%
-10%

1

2

3

4

Z kolei scenariusze makroekonomiczne są następujące:
•

Scenariusz 1, optymistyczny: CPI na poziomie 2,0%, EURIBOR na poziomie 2,7%,

•

Scenariusz 2, realistyczny: CPI na poziomie 2,5%, EURIBOR na poziomie 3,0%,
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•

Scenariusz 3, pesymistyczny: CPI na poziomie 3,0%, EURIBOR na poziomie 3,5%,

•

Scenariusz 4, spadkowy: CPI na poziomie 3,5%, EURIBOR na poziomie 4,2%.

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
Należy ocenić prawdopodobieństwo zaistnienia wszelkich możliwych skutków oraz efekt finansowy
każdego z nich.
Precyzyjne określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza ryzyka jest dość trudne.
Głównym źródłem takiej oceny są dane empiryczne. Jeżeli tego rodzaju informacje są niedostępne
lub mało wiarygodne, przy określaniu prawdopodobieństwa, które byłoby najbliższe rzeczywistości,
należy kierować się własną oceną i zdrowym rozsądkiem.

3.3.4 Szacowanie wartości ryzyka
Całkowita szacowana wartość wpływu finansowego ryzyka stanowi sumę wartości wszelkiego rodzaju
rezultatów finansowych z nim związanych. Z kolei wartość wpływu ryzyka to suma wszystkich
prawdopodobnych scenariuszy mających związek z tym wpływem.
W większości przypadków skutki ryzyka nie następują w tym samym, krótkim czasie. Z tego względu
należy rozłożyć całkowitą kwotę odnoszącą się do wpływu ryzyka na kilka okresów, liczonych
zazwyczaj w latach. Na przykład, jeżeli całkowita wartość wpływu ryzyka równa się 200 (w mln EUR)
oraz jeżeli skutki ryzyka rozkładają się na trzy lata (odpowiednio 60% w pierwszym roku, 30% w
drugim i 10% w trzecim), wartości wpływu ryzyka w ciągu tych trzech lat odpowiadają wspomnianym
wartościom procentowym (120 mln EUR w pierwszym roku, 60 mln EUR w drugim i 20 mln EUR w
trzecim). Najłatwiej przeprowadzić taką operację poprzez dostosowanie założeń pierwotnych
prognoz finansowych, tak by brały pod uwagę zmieniające się pod wpływem ryzyka dane
początkowe.
Należy również dokonać korekt, aby uwzględnić stopę inflacji i stopę dyskontową.

3.3.5 Wskazanie podmiotu ponoszącego konsekwencje ryzyka
Jak już wspomniano wcześniej, ważne jest, aby określić bieżącą wartość szacowanego wpływu
finansowego ryzyka, ale – co jest równie ważne – należy także wskazać podmiot, który ryzyko to na
siebie przyjmie.
Podmiot publiczny zawsze ponosi ryzyko zatrzymane, natomiast ryzyko przenoszalne może zostać
przyjęte bądź przez podmiot publiczny, bądź przez podmiot prywatny, w zależności od modelu
projektu i postanowień umowy.
W ramach PSC i w ramach modeli mieszanych ryzyko jest przypisywane inaczej niż zwykle. Podmiot
publiczny ponosi zarówno ryzyko budowlane w PPP1, jak również całość ryzyka finansowego w PPP1 i
PPP2 oraz jego część w PPP3. Ryzyko związane z kosztami operacyjnymi zawsze ponosi podmiot
prywatny, natomiast zmiany w natężeniu ruchu lub popycie wpływają na dany podmiot tylko wtedy,
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gdy generowane są przychody z opłat od użytkowników i gdy są one przypisane do pomiotu
prywatnego.
Według Eurostatu, aby finansowanie PPP mogło być pozabilansowe, muszą zostać spełnione
przynajmniej dwa warunki:
•

partner prywatny musi ponosić ryzyko budowlane,

•

partner prywatny musi ponosić albo ryzyko popytu, albo ryzyko dostępności albo obydwa te
rodzaje ryzyka.

Jeżeli finansowanie pozabilansowe stanowi priorytet lub korzyść podmiotu publicznego, może to
stanowić kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę w ramach PSC.
W sekcji 2.3 przedstawiliśmy orientacyjny rozkład ryzyka między sektorem prywatnym i publicznym
dla każdego modelu (zob. w szczególności tabele 5,8 i 13). Na podstawie tych szacunków rozkład
ryzyka został określony i dostosowany do naszego przykładowego projektu, co zostało
zaprezentowane w ramce poniżej.
Rozkład ryzyka dla przykładowego projektu wygląda następująco:

Kategorie

Opóźnienia w
przetargu
Opóźnienia w
pracach
budowlanych
Zmieniające się
wydatki operacyjne
Koszty finansowania
Zmiany w natężeniu
ruchu
Dostępność
Zmiany
makroekonomiczne

PPP1: DB +
eksploatacja

PPP2:
DBO

publiczny publiczny

PPP3: Równoległe PPP4: DBFO z
PPP5: DBFO z
dofinansowanie
dotacją na
dofinansowaniem
nakładów
nakłady
dostępności
inwestycyjnych inwestycyjne
publiczny

publiczny

publiczny prywatny publiczny/prywatny prywatny

prywatny

prywatny prywatny

prywatny

prywatny

publiczny publiczny publiczny/prywatny prywatny

prywatny

prywatny prywatny

prywatny

prywatny

prywatny

prywatny prywatny

prywatny

prywatny

prywatny

wspólnie

wspólnie

wspólnie

wspólnie

wspólnie

publiczny

prywatny

3.4 Ostateczny wynik PSC
3.4.1 Ocena stosunku wartości do ceny (VfM)
Należy zbadać, który z mieszanych modeli PPP oferuje najlepszy stosunek wartości do ceny (Value for
Money, VfM) w przypadku omawianego projektu.
Pierwszym elementem, który należy rozważyć jest wartość bieżąca kosztów podmiotu publicznego.
Składają się na nie całkowite nakłady potrzebne do otrzymania oczekiwanej wartości (wydajnej
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infrastruktury i usług świadczonych według ustalonej taryfy/ wysokości opłat za użytkowanie). Liczby
w rubryce NPV poniższej tabeli (i kolejnych tabelach, tam gdzie ma to zastosowanie) odnoszą się do
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (z ang. net present value, NPV) podmiotu publicznego, co
wyjaśnia, dlaczego liczby te są ujemne. W przypadku projektu PPP NPV obejmuje całkowitą kwotę
finansowania nakładów inwestycyjnych (jeżeli takie istnieją) oraz opłaty za dostępność minus
dofinansowanie ze środków unijnych.
Wartość NPV podmiotu publicznego dla przykładowego projektu kształtuje się następująco (w tys.
EUR):
PPP3:
Równoległe
PPP1: DB +
PPP2: DBO dofinansowanie
eksploatacja
nakładów
inwestycyjnych
NPV

-788 844

-793 963 -1 239 719

PPP4: DBFO z
PPP5: DBFO z
dotacją na
dofinansowaniem
nakłady
dostępności
inwestycyjne
-1 056 139

-1 337 844

mln EUR

Rysunek 17: Wartość NPV w przypadku podmiotu publicznego

PPP1: DB +
eksploatacja

PPP2: DBO

PPP3: Równoległe PPP4: DBFO z
dofinansowanie
dotacją na nakłady
inwestycyjne
nakładów
inwestycyjnych

PPP5: DBFO z
dofinansowaniem
dostępności

Niższa wartość NPV dla PPP1 i PPP2 wynika z braku kosztów finansowania w przypadku tych dwóch
wariantów oraz z faktu, że podmiot prywatny nie finansuje nakładów inwestycyjnych z kapitału
własnego i, w konsekwencji, może wypłacić dywidendy o mniejszej wartości bezwzględnej; z tego też
powodu NPV podmiotu publicznego jest niższy w przypadku PPP4 (DBFO z dotacją unijną na nakłady
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inwestycyjne) niż w przypadku PPP5 (DBFO z dofinansowaniem dostępności). Warto zauważyć, że
mimo iż w przypadku PPP3 (Równoległe dofinansowanie nakładów inwestycyjnych) podmiot
prywatny finansuje nakłady inwestycyjne jedynie dla połowy autostrady, wartość NPV w przypadku
podmiotu publicznego jest dużo wyższa niż w PPP4, w którym podmiot prywatny finansuje całość
nakładów inwestycyjnych. Dzieje się tak dlatego, że w PPP3 dofinansowanie ze środków unijnych
pokrywa tylko połowę projektu, przez co całkowita kwota dotacji UE jest dużo niższa, co z kolei
skutkuje większym zapotrzebowaniem na publiczne środki finansowe.

VfM stanowi różnicę między wartościami NPV różnych mieszanych modeli PPP, które omawiamy.
Najniższa wartość NPV oznacza, że dany model niesie ze sobą najniższe koszty świadczenia usług na
poziomie wymaganym przez podmiot publiczny.
Drugi etap polega na włączeniu analizy ryzyka do analizy NPV poprzez dodanie szacowanych
rezultatów ryzyka zatrzymanego przez podmiot publiczny. Można to zrobić według rodzajów ryzyka,
tak aby ocenić właściwy transfer ryzyka dla każdej kategorii.
Szacowany wpływ finansowy ryzyka na przykładowy projekt przedstawiono poniżej. Wiele z korzyści
finansowych wynika z wydłużenia harmonogramu projektu (np. zmniejszenie wysokości
oczekiwanego wkładu publicznego). Korzyści te są jednak niwelowane utraconymi korzyściami
ekonomicznymi związanymi z wcześniejszym ukończeniem budowy. Poniższa tabela jasno pokazuje
korzyści płynące z transferu ryzyka w każdym przypadku.

PPP1: DB +
eksploatacja

PPP2:
DBO

1.
Optymistyczny
2. Realistyczny

30 447

3.
Pesymistyczny
4. Spadkowy

-24 974

37
255
21
140
-11
211

Scenariusz

8 496

-58 977

71 831

PPP3:
Równoległe
dofinansowanie
nakładów
inwestycyjnych
88 002

PPP4: DBFO z
dotacją na
nakłady
inwestycyjne

PPP5: DBFO z
dofinansowaniem
dostępności

91 238

128 155

9 140

45 604

56 584

-64 924

-47 658

-59 069

-147 917

-151 297

-1 8 631

Wartość NPV podmiotu publicznego dla przykładowego projektu, z uwzględnieniem ryzyka, wygląda
następująco (w tys. EUR):

Scenariusz

PPP3:
PPP4: DBFO
PPP5: DBFO z
PPP1: DB +
Równoległe z dotacją na
PPP2: DBO
dofinansowaniem
eksploatacja
dofinansowanie nakłady
dostępności
nakładów
inwestycyjne
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1. Optymistyczny
2. Realistyczny
3. Pesymistyczny
4. Spadkowy

-758 397
-780 348
-813 818
-847 821

inwestycyjnych
-756 708
-1 151 717
-772 824
-1 230 579
-805 174
-1 304 643
-865 795
-1 387 636

-964 901
-1 010 535
-1 103 797
-1 207 436

-1 209 690
-1 281 260
-1 96 913
-1 506 476

mln EUR

Rysunek 18: Wartość NPV w przypadku podmiotu publicznego, z uwzględnieniem ryzyka

1. Optymistyczny

2. Realistyczny

3. Pesymistyczny

4. Spadkowy

Na podstawie powyższych danych podmiot publiczny może określić całkowity, bieżący koszt netto
usług w przypadku każdego mieszanego modelu PPP i ocenić ryzyko zmiany wkładu finansowego.
Dodatkowo należy również rozważyć koszty ekonomiczne. Mogą się one zmieniać w zależności od
różnych harmonogramów i rodzajów ryzyka - termin oddania infrastruktury do użytku może zostać
opóźniony, a korzyści ekonomiczne płynące z użytkowania danej infrastruktury mogą zostać
odsunięte w czasie.
Daty oddania przykładowego projektu do użytku są następujące (przy założeniu, że przetargi
ogłoszono w styczniu 2007 r. i że prace budowlane trwają 3 lata):
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PPP3:
PPP4: DBFO z
Równoległe
PPP5: DBFO z
PPP1: DB +
dotacją na
Scenariusz
PPP2: DBO dofinansowanie
dofinansowaniem
eksploatacja
nakłady
nakładów
dostępności
inwestycyjne
inwestycyjnych
1. Optymistyczny 2010-12-21 2011-12-2
2011-12-21 2012-12-21
2012-12-21
2. Realistyczny

2012-02-09

2012-02-09

2012-02-09

2014-02-09

2014-02-09

3. Pesymistyczny 2012-03-14

2012-03-14

2012-03-14

2014-03-14

2014-03-14

4. Spadkowy

2013-04-19

2013-04-19

2014-04-19

2014-04-19

2012-04-19

Rysunek 19: Daty oddania do użytku

PPP1: DB + eksploatacja

PPP2: DBO
PPP3: Równoległe
dofinansowanie nakładów
inwestycyjnych

PPP4: DBFO z dotacją na
nakłady inwestycyjne
PPP5: DBFO z
dofinansowaniem
dostępności

4. Spadkowy

3. Pesymistyczny

2. Realistyczny

1. Optymistyczny

W przypadku PPP4 i PPP5 daty oddania do użytku wypadają najpóźniej. Wynika to z faktu, że wnioski
o dotację UE składane są po podpisaniu umowy PPP (po zamknięciu komercyjnym). W najbardziej
pesymistycznym scenariuszu wariant PPP3 jest również obarczony ryzykiem przesunięcia budowy na
kolejny rok (nowy sezon budowlany).

VfM stanowi dobrą i w miarę obiektywną metodę określania, który model jest najlepszy w
porównaniu z tradycyjnymi modelami projektów. Należy jednak pamiętać, że analiza ilościowa
powinna zostać uzupełniona o analizę jakościową, skupiającą się na aspektach jakościowych, które
wcześniej nie zostały wzięte pod uwagę. Analiza taka mogłaby uwzględnić np. opinię publiczną,
lokalne środowisko prawne i gospodarcze lub etap świadczenia usług, który nie został do tej pory
oceniony, a różni się od innych lub jest bardziej atrakcyjny. Kolejnym czynnikiem, który należałoby
rozważyć, jest terminowość płatności podmiotu publicznego, który mógłby uznać znaczne płatności
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początkowe za niewykonalne z uwagi na własną zdolność do finansowania dużych nakładów w
krótkim czasie.
Poniżej przedstawiono rozkład nakładów finansowych dla poszczególnych rodzajów PPP w kontekście
realistycznego scenariusza ryzyka:

mln EUR

Rysunek 20: Rozkład nakładów finansowych w przypadku podmiotu publicznego (w mln EUR,
wartości rzeczywiste)

Powyższy wykres pokazuje, że w przypadku PPP1 i PPP2 w trakcie prac budowlanych wymagane są
duże nakłady finansowe. PPP3 wymaga mniejszych nakładów w trakcie prac budowlanych, natomiast
w kontekście realistycznego scenariusza ryzyka wariant ten wykazuje największą bezwzględną
wartość NPV. Nakłady finansowe w przypadku PPP4 i PPP5 rozpoczynają się wraz z okresem
operacyjnym.

Dodatkowo, na potrzeby PSC, należało by również rozważyć optymalne wykorzystanie środków
unijnych. Wykorzystanie to można wyrazić jako:
•

nominalny poziom współfinansowania, będący poziomem współfinansowania stosowanym
do luki w finansowaniu;

•

rzeczywisty poziom współfinansowania, stanowiący odsetek nakładów inwestycyjnych
finansowanych za pomocą środków unijnych;

•

stosunek dofinansowania ze środków unijnych do całkowitego wkładu publicznego
(dofinansowanie ze środków unijnych plus finansowanie podmiotu publicznego).

Poniżej przedstawiono wydajność finansowania ze środków unijnych dla przykładowego projektu w
kontekście realistycznego scenariusza ryzyka:
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PPP3: Równoległe PPP4: DBFO z
PPP5: DBFO z
PPP1: DB + PPP2: dofinansowanie
dotacją na
dofinansowaniem
eksploatacja DBO
nakładów
nakłady
dostępności
inwestycyjnych inwestycyjne
Luka w finansowaniu
1 083
(w tys. EUR, wartości 1 088 400(1)
447 (1)
rzeczywiste)

544 200(2)

814 397

814 397

Nominalny poziom
współfinansowania

60%

60%

60%

60%

60%

Rzeczywisty poziom
współfinansowania

50,04%

49,31%

49,70%(2)

42,34%

42,34%

Całkowity wkład UE

653 040

650
068

326 520

488 638

488 638

Środki unijne / NPV
całkowitego wkładu
publicznego

41,09%

41,21%

30,70%

32,59%

27,61%

1. VAT jako koszt kwalifikowalny
2. Tylko dla odcinka I autostrady, VAT jako koszt kwalifikowalny

mln EUR

Rysunek 21: Wydajność dofinansowania ze środków unijnych

PPP1: DB +
eksploatacja

PPP2: DBO

Rzeczywisty wskaźnik dofinansowania

PPP3: Równoległe PPP4: DBFO z
PPP5: DBFO z
dofinansowanie
dotacją na nakłady dofinansowaniem
inwestycyjne
nakładów
dostępności
inwestycyjnych
Środki UE/ NPV sektora publicznego

Całkowity wkład UE

Rzeczywisty poziom współfinansowania jest najwyższy w przypadku PPP1. PPP1 i PPP2 wykazują
również najwyższy udział środków unijnych w całkowitym wkładzie publicznym (środki unijne i środki
podmiotu publicznego). Warto zauważyć, że całkowity udział środków unijnych w PPP1, PPP2 i PPP3
jest wyższy o kwotę VAT od nakładów inwestycyjnych, ponieważ w tych wariantach VAT stanowi
koszt kwalifikowalny (podmiot publiczny nie może go odzyskać).
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3.4.2 Założenie alternatywne: wpływ opłat od użytkowników
Początkowe założenia dla naszego przykładowego projektu nie określały istnienia przychodów z opłat
od użytkowników. Przychody z opłat tego typu w dużej mierze warunkowane są przez kontekst
danego projektu. Jak wspomniano w sekcji 3.2.2, zależą one od polityki cenowej danego państwa
członkowskiego w określonym sektorze i wynikają z prognoz popytu. Poniżej omówiono założenie
alternatywne, dzięki któremu możliwe jest porównanie dwóch potencjalnych scenariuszy.
Brak przychodów w projekcie pozwala na zastosowanie maksymalnego poziomu współfinansowania,
ale zwiększa również oczekiwany wkład podmiotu publicznego.
Poniżej przedstawiono wartość NPV podmiotu publicznego dla przykładowego projektu, w zależności
od występowania przychodów (w kontekście realistycznego scenariusza ryzyka):
PPP3:
PPP4: DBFO z
Równoległe
PPP5: DBFO z
PPP1: DB +
dotacją na
PPP2: DBO dofinansowanie
dofinansowaniem
eksploatacja
nakłady
nakładów
dostępności
inwestycyjne
inwestycyjnych
Opłaty od
użytkowników
Brak opłat od
użytkowników

-780 348

-772 824

-1 230 579

-1 010 535

-1 281 260

-1 644 346

-1 628 059

-2 040 783

-1 586 529

-1 851 061

mln EUR

Rysunek 22: Wartość NPV w przypadku podmiotu publicznego (realistyczny scenariusz ryzyka):
wpływ opłat od użytkowników

PPP1: DB +
eksploatacja

PPP2: DBO

PPP3: Równoległe PPP4: DBFO z
dofinansowanie
dotacją na nakłady
nakładów
inwestycyjne
inwestycyjnych

Opłaty od uŜytkowników, realistycznie
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Warto zauważyć, że infrastruktura bez opłat od użytkowników oznacza wyższe nakłady finansowe
podmiotu publicznego (z uwagi na brak przychodów od użytkowników, które mogłyby nakłady te
zrównoważyć), ale również sprawia, że warianty PPP4 i PPP5 stają się bardziej wydajne, ponieważ
wyeliminowane zostaje ryzyko zmiany natężenia ruchu/popytu, a podmiot prywatny wymaga
mniejszego zwrotu z kapitału własnego (wewnętrzna stopa zwrotu). W przypadku przykładowego
projektu wariant PPP4 jest bardziej korzystny dla podmiotu publicznego niż PPP1 i PPP2 pod
względem NPV uwzględniającego ryzyko. Pozwala on na niższe roczne nakłady finansowe, ponieważ
koszty związane z nakładami inwestycyjnymi rozłożone są na cały okres operacyjny i nie ma potrzeby
wnoszenia znacznego wkładu finansowego na etapie prac budowlanych.

3.4.3 Analiza wrażliwości
Komparator Sektora Publicznego (PSC, ang. Public Sector Comparator) to narzędzie stosowane jako
pomoc dla podmiotów publicznych w wyborze optymalnego modelu dla określonego projektu.
Otrzymane wyniki opierają się jednak na pewnych założeniach.
Najmniejsza modyfikacja takich założeń może nieznacznie wpłynąć na wyniki, przez co dany model
projektu może nie być już optymalnym rozwiązaniem. Ważne jest, aby ocenić wpływ danego
założenia na wynik końcowy, tak by decydenci mieli wgląd do dokładnych i kompletnych informacji.
Analiza wrażliwości przewiduje skutki dla VfM danego modelu, w przypadku gdyby przyjęte założenia
okazały się niewłaściwe. Dzięki temu można określić moment, w którym zmiany w założeniach są na
tyle znaczące, by zmienić ostateczną konkluzję, oraz stopień wiarygodności wyników. Jeżeli w wyniku
nieznacznej zmiany mało znaczącego założenia dojdzie do zmiany konkluzji, będzie to oznaczać, że
nasze wyniki są mało wiarygodne.
Zmienne badane zazwyczaj w ramach analizy wrażliwości to:


czas trwania projektu;



stopa inflacji;



stopa dyskontowa;



stopień prawdopodobieństwa przypisany poszczególnym scenariuszom ryzyka;



koszty budowy, eksploatacji i utrzymania;



przychody stron trzecich;



przewidywany popyt na usługi (w szczególności przy zastosowaniu opłat od użytkowników)



wartość rezydualna;



mechanizm płatności.
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3.5 Wnioski z PSC
Jak zaznaczono we wstępie, celem tej sekcji było zaprezentowanie praktycznych narzędzi
ułatwiających rozwiązanie kwestii związanych z łączeniem PPP z dotacjami unijnymi, bez popierania
lub krytykowania PPP oraz zalecania jednego konkretnego modelu. Wybór odpowiedniego modelu
projektu należy do praktyków i decydentów w każdym państwie członkowskim. Będzie on zawsze
zależał od cech charakterystycznych danego projektu i od lokalnych uwarunkowań.
PSC jest jednym z tych narzędzi, które należy zaadaptować. W przypadku każdego projektu
interesariusze będą musieli ustalić koszt danej inwestycji publicznej. Koszt ten należy rozpatrywać
oddzielnie dla każdego przypadku. Będzie on zależał m.in. od warunków rynkowych, możliwości
zaciągania długu publicznego, kosztu tego długu itd.
PSC wskazuje na kilka kryteriów, które należy uwzględnić przy wyborze optymalnego modelu
projektu. Kryteria te nie faworyzują jednego, konkretnego modelu. W dużej mierze zależą od
charakterystyki analizowanego projektu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w praktyce analizę PSC
stosuje się do porównywania maksymalnie dwóch lub trzech wariantów danego projektu zamiast
wszystkich pięciu, co znacznie ułatwia analizę.
Poniższe wnioski zostały wyciągnięte jedynie na podstawie omawianej symulacji projektu i założeń
przedstawionych w tej sekcji. W innych przypadkach, przy założeniu odmiennych scenariuszy ryzyka,
wnioski te mogłyby być oczywiście inne.
Wnioski wskazują na fakt, że głównym rezultatem współfinansowania projektu PPP ze środków
unijnych jest zmniejszenia kosztów podmiotu publicznego. Jak zaznaczono w punktach 5 i 6 poniżej,
to zmniejszenie kosztów może jednak zostać zniwelowane, co należy wziąć pod uwagę na samym
początku projektu, by złagodzić wpływ tego rodzaju ryzyka.
Biorąc pod uwagę tylko scenariusz realistyczny, zalety i wady analizowanych modeli dla naszego
przykładowego projektu autostrady można streścić w następujący sposób:
1. Wartość NPV uwzględniającego ryzyko podmiotu publicznego jest niższa w przypadku DBO, przez
co jest to model bardziej korzystny niż DBFO (oba rodzaje DBFO – z dotacją na nakłady
inwestycyjne oraz z dofinansowaniem dostępności), ponieważ wymaga mniejszych całkowitych
nakładów publicznych.
2. Rozkład nakładów finansowych jest jednak korzystniejszy w przypadku DBFO w sytuacji, gdy
środki podmiotu publicznego są ograniczone. Model DBO wymaga od podmiotu publicznego
dużych nakładów finansowych w trakcie prac budowlanych. W modelu DBFO podmiot publiczny
może liczyć na kapitał prywatny w czasie budowy, dzięki czemu nie musi wydawać ogromnych
kwot w trakcie prac budowlanych i nie musi ponosić kosztów finansowania, które ponosi sektor
prywatny. Może się jednak stać tak, że wpływ dużego wkładu z UE zrównoważy te korzyści.
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3. Daty oddania do użytku są korzystniejsze w przypadku DBO, a ryzyko wydłużających się opóźnień
mniejsze niż w przypadku DBFO, ze względu na krótsze procedury przetargowe i możliwość
wczesnego złożenia wniosku o dotację.
4. Kryteria dotyczące wydajności finansowania ze środków unijnych pokazują, że model DBO
wymaga większego wkładu unijnego niż DBFO. Nie może to jednak stanowić przeszkody w
stosowaniu modelu DBO, ponieważ:
−

Komisja Europejska jest przychylna dużemu udziałowi współfinansowania pod warunkiem, że
jest on uzasadniony.

−

kwota dostępnych środków unijnych jest z góry ustalana na poziomie programu
operacyjnego: podział środków między projekty może być elastyczny, pod warunkiem że
dany projekt jest wykonalny i że potrzeba dofinansowania jest uzasadniona odpowiednimi
zapisami prawa unijnego. Z drugiej strony kwota środków unijnych jest zazwyczaj z góry
ustalana na poziomie programu operacyjnego, w związku z czym należy pamiętać, że jeżeli
jeden projekt DBFO otrzyma mniejszą kwotę dofinansowania, oznacza to więcej środków dla
innych projektów w danym programie operacyjnym.

5. W modelu DBFO z bezpośrednim dofinansowaniem nakładów inwestycyjnych ze środków
unijnych, jak wspomniano w sekcji 2, ma miejsce zmniejszenie kosztów finansowania, ale
występuje również ryzyko zmniejszenia korzyści danego PPP poprzez częściowe zrównoważenie
zasady „bez usługi nie ma płatności”. Należy to wziąć pod uwagę w analizie dofinansowania ze
środków unijnych.
6. W przypadku modelu DBFO z użyciem rachunku powierniczego korzyść w postaci zmniejszenia
kosztów finansowania podmiotu publicznego jest równoważona przez obowiązek beneficjenta
zapewnienia współfinansowania z góry, co prowadzi do utraty korzyści płynących z możliwości
rozłożenia płatności na dłuższy okres. Jeżeli w przyszłości płatność taką dałoby się odroczyć,
model PPP5 stałby się dużo bardziej atrakcyjny.
Ponadto inicjator projektu powinien wziąć pod uwagę następujące czynniki:
•

Prawdopodobieństwo scenariusza pesymistycznego i spadkowego (czy podmiot publiczny
będzie w stanie utrzymać stabilność i płynność finansową, jeżeli zatrzymane ryzyko projektu
zmaterializuje się w znacznym stopniu),

•

Transfer ryzyka (czy można poprawić różne warianty w ramach analizy, tak by
zoptymalizować transfer ryzyka, jednocześnie utrzymując atrakcyjność danego projektu dla
banków, która jest ważna dla podmiotów prywatnych).

Wybór optymalnego modelu będzie kompromisem między różnymi kryteriami i będzie zależał od
charakterystyki każdego projektu i ryzyka z nim związanego. Poziom dofinansowania ze środków
unijnych nie powinien stanowić przeszkody w wyborze modelu. Ważniejszymi czynnikami powinny
być: wkład podmiotu publicznego, rozkład nakładów finansowych w czasie, wykonalność projektu i
jego wiarygodność bankowa oraz zatrzymane ryzyko.
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Zarówno analiza kluczowych elementów (sekcja 2), jak również analiza PSC (sekcja 3) prowadzą do
wniosku, że projekty infrastrukturalne współfinansowane z Funduszy Strukturalnych mogą być bez
przeszkód realizowane w formule PPP. Radzenie sobie z kluczowymi kwestiami związanymi z
łączeniem projektów PPP z unijnym dofinansowaniem nie powinno być postrzegane jako poważne
ograniczenie. Kwestie te powinny być włączane do założeń projektów PPP, planowane jako zadania i
realizowane. Przy rozsądnym i ostrożnym zarządzaniu poszczególnymi etapami projektu
wykorzystanie dotacji UE w projektach PPP powinno być postrzegane jako zaleta, dzięki której sektor
publiczny może obniżyć swoje koszty i zyskać na atrakcyjności w oczach prywatnych wykonawców.
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Załącznik 1: Standardowe klauzule umowne stosowane w
praktyce międzynarodowej w przypadku opłat za dostępność
1. ryzyko związane z pozwoleniami, koncesjami i licencjami: ich niezapewnienie bądź utrata w
trakcie całego okresu eksploatacji projektu oznacza naruszenie części lub całości postanowień
umownych z uwagi na fakt, że może to przeszkodzić sektorowi publicznemu w korzystaniu z
danych usług czy samej infrastruktury. Płatności przez rachunek powierniczy zostają
wstrzymane odpowiednio do rozmiaru szkody poniesionej przez Beneficjenta;
2. zmiana prawna: we Wspólnocie Europejskiej może to oznaczać przede wszystkich pewne
kwestie regulacyjne, które sprawiają, że cały projekt staje się nietrwały finansowo. W takim
wypadku należy uzgodnić, kto ponosi ryzyko dodatkowych kosztów niezbędnych do realizacji
projektu oraz jak to wpłynie na uwolnienie środków z rachunku powierniczego. 3. kontrola środowiskowa: kwestia ta może mieć poważne skutki w zakresie dodatkowych
kosztów bieżących w trakcie okresu eksploatacji projektu oraz standardu świadczonych usług.
Niewłaściwe zarządzanie środowiskiem i niewdrażanie środków mających na celu
zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska mogą stanowić podstawy
wstrzymania płatności z rachunku powierniczego;
4. technologia: jeżeli jest to kwestia szczególnie ważna dla danego projektu, Beneficjent
powinien upewnić się, że poziom i jakość technologii odpowiada postanowieniom
uzgodnionej umowy licencyjnej. Tylko w takim przypadku mogą być dokonywane płatności z
rachunku powierniczego.
5. dokumenty związane z eksploatacją i utrzymaniem: mogą one obejmować, np. umowę
eksploatacyjną i umowę na dostawę części zamiennych. Również w tym przypadku
Beneficjent będzie tą stroną, która będzie mogła w sposób bardziej skuteczny sprawdzić, czy
postanowienia umowy są w pełni przestrzegane. Stopień zgodności może być mierzony w
stosunku do „standardowych praktyk w danej branży" lub „w sposób, dzięki któremu
osiągnięte zostaną maksymalne przychody zgodne z dobrymi praktykami w zakresie
eksploatacji". Jeżeli standardy te nie są przestrzegane, płatności z rachunku powierniczego
mogą zostać częściowo lub całkowicie wstrzymane, w zależności od powagi naruszenia. Takie
samo rozwiązanie stosuje się w sytuacji, gdy podmiot prywatny nie przestrzega gwarancji
właściwego wykonania, uzgodnionych w odniesieniu do udzielonego zamówienia;
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6. podzlecanie: wykonawca musi przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania
podwykonawców i być gwarantem przestrzegania przez podwykonawców obowiązku
należytego wykonania. Oznacza to, że wykonawca nie może domagać się płatności w
przypadku, gdy podwykonawca nie dotrzymuje zobowiązań umownych, jeżeli sam nie
zaradził takiej sytuacji. Zdarzenie tego typu należy zgłosić Instytucji Zarządzającej, ponieważ
jest to naruszenie postanowień umownych w imieniu wykonawcy;
7. szkody: jeżeli w wyniku wykonania umowy Beneficjent lub strona trzecia ponosi szkodę,
niezależnie od jej rodzaju lub przyczyny, płatności z rachunku powierniczego są
wstrzymywane w proporcji odpowiadającej wielkości poniesionej szkody;
8. spór sądowy – w sporach sądowych dotyczących projektów PPP nierzadko wyznacza się
pełnomocnika, gdyż tego rodzaju postępowanie może poważnie wpłynąć na terminowość i
skuteczną realizację projektu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji płatności z rachunku
powierniczego mogą zostać częściowo lub całkowicie wstrzymane, w zależności od oceny
Beneficjenta dotyczącej wpływu sporu sądowego na cały projekt;
9. siła wyższa – to termin określający zdarzenie będące poza kontrolą strony powołującej się na
nie. Kwestia, która strona ponosi ryzyko, podlega negocjacji. Po udzieleniu zamówienia
Beneficjent ma obowiązek poinformować Instytucję Zarządzającą o alokacji ryzyka
związanego ze zdarzeniami takimi jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź, strajk itd., oraz o
konsekwencjach tych zdarzeń dla płatności z rachunku powierniczego.
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