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Wstęp

Wstęp
Niniejsza publikacja ma charakter sprawozdawczo-informacyjny i podsumowuje realizację
projektów hybrydowych w ramach perspektywy 2007–2013. Została ona napisana z myślą
o osobach, które posiadają już wiedzę na temat zagadnień problemowych występujących
podczas planowania i realizacji projektów hybrydowych. Projekty hybrydowe są to
przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w których
wykorzystywane są środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią
w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego. UE przewiduje szereg instrumentów
wspierających podmioty publiczne w łączeniu funduszy UE z ppp przy realizacji zadań
publicznych. Ich celem jest zwiększenie liczby projektów ppp współfinansowanych z funduszy
UE, które skutecznie zaistnieją na rynkach europejskich.
Materiał ten nie stanowi przewodnika, który stawia sobie za zadanie odpowiedź na pytanie:
jak krok po kroku zrealizować projekt hybrydowy. Odbiorca zaawansowany pod względem
wiedzy o ppp będzie mógł natomiast usystematyzować swoje informacje odnoszące się do
zagadnienia, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym a hybrydowym ppp i w związku z tym co
i kiedy należy dodatkowo rozważyć, planując taki projekt. A zatem odpowiedzieć sobie na
pytania: jak połączyć dofinansowanie z funduszy i partnerstwo publiczno-prywatne, jaka
może być jego wysokość i jak przeprowadzić proces aplikowania, by je uzyskać.
Autorzy publikacji duży nacisk położyli na nadanie jej charakteru analitycznego, tzn. wyłonienie jak największej liczby zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Dotyczy to zarówno
kwestii teoretycznych, jak i podejścia opartego na przykładach konkretnych projektów
realizowanych w Polsce.
Zaangażowanie MRR w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, zarówno w kraju,
jak i na poziomie wspólnotowym, stanowi realizację zadania polegającego na zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju. Wynika to z licznych strategii, które wyraźnie
wskazują, że promowane będą projekty i inicjatywy oparte na partnerstwie publicznoprywatnym, w tym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (np. Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 czy Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
2030). Dodatkowo, strategie wspominają o konieczności prowadzenia działań dotyczących
promocji i zwiększenia wykorzystania instrumentu ppp.
Resort rozwoju regionalnego jest zainteresowany rozwijaniem tej sfery poprzez inicjowanie
i wsparcie przygotowania pilotażowych projektów ppp, a także pomoc merytoryczną dla
podmiotów publicznych przygotowujących i realizujących takie przedsięwzięcia. Z inicjatywy
Ministra Rozwoju Regionalnego w styczniu 2011 r. powołana została przez 28 przedstawicieli
rządu, samorządów i BGK Platforma PPP. W celu koordynacji działań Platformy PPP utworzony
został Zespół Sterujący Platformy PPP, którego przewodniczącym jest Adam Zdziebło, sekretarz stanu w MRR. Członkami Platformy PPP jest blisko 90 podmiotów publicznych. Platforma
PPP ma formułę otwartą – każdy zainteresowany podmiot publiczny może do niej dołączyć
poprzez podpisanie deklaracji.
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Przygotowanie planu finansowego przedsięwzięcia, które oprócz częściowego finansowania
środkami UE zakłada także sięgnięcie po kapitał prywatny poprzez ppp, wymaga pracy
o większym stopniu złożoności i jest obarczone większą liczbą wymagań wynikających
z regulacji prawnych na poziomie europejskim i krajowym. Platforma PPP prowadzi w tym
zakresie szerokie konsultacje i współpracuje z takimi organizacjami, jak m.in. Europejskie
Centrum Wiedzy PPP (EPEC), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Inicjatywa JASPERS.
Przykładem wsparcia projektów ppp przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach
Platformy PPP jest największy projekt hybrydowy w Polsce pn. System Gospodarki Odpadami
dla Miasta Poznania współfinansowany ze środków europejskich z Programu Infrastruktura
i Środowisko 2007–2013. Przez blisko 4 lata otrzymywał on wsparcie doradcze Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie miało
charakter finansowy (zapewniono doradców zewnętrznych w zakresie zagadnień prawnych,
ekonomiczno-finansowych, podatkowych, technicznych) oraz merytoryczny (pracownicy
Ministerstwa brali udział w pracach komisji przetargowej). W kwietniu 2013 r. podpisano
umowę ppp z partnerem prywatnym, co jednocześnie oznacza uzyskanie finansowania dla
tego projektu z rynku komercyjnego.
Praktyczne zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we wsparcie unijnych
projektów ppp, a następnie współpraca z coraz większą liczbą podmiotów publicznych
w ramach Platformy PPP, pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące rozwoju partnerstwa publiczno–prywatnego w naszym kraju. Ponadto, pragnę podkreślić, że zaangażowanie
kapitału prywatnego w politykę spójności w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020, na
zasadach wyznaczonych przez Komisję Europejską, będzie miało pozytywny wpływ w skali
budżetu unijnego, jak i budżetu polskich podmiotów publicznych.
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Rozdział 1.
Projekty ppp współfinansowane z funduszy UE
1.1 Wprowadzenie do polityki spójności w perspektywie 2007–2013
Polityka spójności (zwana również polityką regionalną) ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach
Unii Europejskiej. Wspólnota dąży do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz
likwidacji zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.
Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne.
Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2007–2013 to przede wszystkim pomoc w formie
dotacji dla regionów UE. Polega ona na realizacji trzech najważniejszych celów:
• konwergencji – czyli spójności – Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (na realizację tego celu
przeznaczonych jest prawie 82% wszystkich wydatków w ramach polityki spójności);
• podniesieniu konkurencyjności regionów i zatrudnienia – Unia Europejska wspiera
innowacje i badania naukowe, zrównoważony rozwój oraz szkolenia zawodowe w mniej
rozwiniętych regionach (około 16% wszystkich wydatków w ramach polityki spójności);
• europejskiej współpracy terytorialnej – wspieranie, promocja i realizacja wspólnych
projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej
(2,5% wszystkich wydatków w ramach polityki spójności).
Łączna wartość środków zaangażowanych w latach 2007–2013 na realizację Narodowej
Strategii Spójności (NSS) w Polsce wynosi 85,6 mld euro, w tym:
• środki wspólnotowe (z budżetu UE) – 67,3 mld euro,
• krajowe środki publiczne – 11,9 mld euro (w tym ok. 5,9 mld euro z budżetu państwa),
• środki podmiotów prywatnych – ok. 6,4 mld euro.
Narodowa Strategia Spójności (NSS), której nazwa urzędowa brzmi Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia (NSRO), jest to dokument strategiczny określający priorytety i obszary
wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności
w ramach budżetu UE na lata 2007–2013.
Celem największego funduszu – EFRR – jest wspieranie regionów w kierunku wyrównywania
różnic w stosunku do regionów lepiej rozwiniętych i bogatszych.
Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie poprawę jakości oraz dostępności miejsc pracy
wraz z umożliwieniem zatrudnienia w Unii Europejskiej. Fundusz Spójności wspiera dwa sektory:
środowisko i transport.

	

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, maj 2007 r. Dokument dostępny na stronie http://www.mrr.gov.
pl/fundusze/fundusze_europejskie/Documents/NSRO_maj2007.pdf.



Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007–2013

Cele NSS są realizowane za pomocą krajowych programów operacyjnych, zarządzanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także regionalnych programów operacyjnych,
zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw. Programy operacyjne w celu
konwergencji występujące w Polsce to:
• Program Infrastruktura i Środowisko (EFRR i Fundusz Spójności) – 41,9% całości środków,
tj. 27,9 mld euro;
• 16 programów regionalnych (EFRR) – 24,9% całości środków, tj. 16,6 mld euro;
• Program Kapitał Ludzki (EFS) – 14,6% całości środków, tj. 9,7 mld euro;
• Program Innowacyjna Gospodarka (EFRR) – 12,4% całości środków, tj. 8,3 mld euro;
• Program Rozwój Polski Wschodniej (EFRR) – 3,4% całości środków, tj. 2,3 mld euro;
• Program Pomoc Techniczna (EFRR) – 0,8% całości środków, tj. 0,5 mld euro.
Programy operacyjne współfinansują projekty ppp wybierane w drodze konkursu oraz
projekty ppp o strategicznym znaczeniu dla kraju lub regionu, czyli tzw. projekty indywidualne.
Minister Rozwoju Regionalnego odpowiada za przygotowanie, organizację i nadzór nad
prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji NSS oraz prowadzi nadzór nad realizacją
programów operacyjnych w zakresie zarządzania, monitorowania, kontroli i audytu.

1.2 Partnerstwo publiczno-prywatne w programach operacyjnych
Poniżej przedstawione zostały wnioski z analizy występowania odwołań do partnerstwa
publiczno-prywatnego w programach operacyjnych (dla celu konwergencji) w Polsce,
współfinansowanych z Funduszu Spójności, EFRR oraz EFS. Na wspomniane wyżej programy
operacyjne składa się 5 programów krajowych oraz 16 regionalnych wraz ze szczegółowymi
opisami priorytetów dla każdego z programów (dalej zwanych: SZOP).
Analizie poddane zostały wszystkie części programów operacyjnych, tj. charakterystyka
społeczno-gospodarcza oraz analiza SWOT obszaru programowania, strategia realizacji
PO, osie priorytetowe, plan finansowy oraz system wdrażania i ocena realizacji, które
stanowią trzon każdego programu. Osie priorytetowe są to główne kierunki finansowania
podzielone ze względu na dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Każda z nich zawiera
opis poszczególnych działań, cele i uzasadnienie programu, opis beneficjentów, wskaźniki
docelowe działań, ich komplementarność i demarkację z działaniami finansowanymi
z innych funduszy europejskich, strategiami regionalnymi i innymi priorytetami.

	

W ramach EFS dotychczas nie finansowano bezpośrednio projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Mimo
tego np. w PARP zrealizowano projekt systemowy pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” finansowany właśnie
z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 2.1. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3
„Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

	

Analiza SWOT to sposób oceny danego przedsięwzięcia pod kątem jego mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń przedstawiany w formie tabeli.
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Odwołania do partnerstwa publiczno–prywatnego występują w programach operacyjnych
oraz SZOP w następujących formach:
1) ogólne odwołania do ppp (np. w opisie celów i uzasadnienia strategii RPO województw,
w opisie zasad programowania, konsultacji społecznych i ich efektów, w tabelach SWOT
wśród szans województwa oraz w opisie celów i uzasadnieniu działań PO, jak również
w opisie wskazań dla promocji produktów regionalnych i marketingu regionalnego województwa, jak np. RPO Podkarpackie, RPO Pomorskie, RPO Podlaskie, RPO Świętokrzyskie,
RPO Warmińsko-Mazurskie);
2) wśród typów beneficjentów jako:
a) podmioty (przedsiębiorcy) działające w oparciu o ppp, np. SZOP Lubelskie,
SZOP Mazowieckie, RPO Opolskie, RPO Pomorskie;
b) partnerstwo publiczno-prywatne działające na podstawie ustawy o ppp, tworzone
przez podmioty wskazane w grupie beneficjentów, np. SZOP Zachodniopomorskie;
3) przy opisie typów projektów w działaniach, np. RPO Wielkopolskie, SZOP Zachodniopomorskie oraz przy opisie przykładowych projektów ze wskazaniem, że pożądane będą
projekty promujące idee ppp, np. SZOP Małopolskie;
4) w definicjach, np. opisie instrumentów inżynierii finansowej, takich jak JESSICA i Fundusz
Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), jak np. RPO Pomorskie, SZOP Mazowieckie,
SZOP Małopolskie, RPO Wielkopolskie, RPO Opolskie, SZOP Zachodniopomorskie,
SZOP Śląskie;
5) w części finansowej w opisie finansowania programów i planów finansowych,
np. RPO i SZOP POIiŚ.
Po tej krótkiej analizie można zauważyć, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego
uwzględniona jest w 17 z 21 opisywanych programów operacyjnych. Jednocześnie w Polsce
zostało zidentyfikowanych 19 projektów hybrydowych. Jak pokazuje powyższe zestawienie,
samo występowanie odwołania do ppp w danym programie operacyjnym nie miało bezpośredniego wpływu na to, czy w jego ramach realizuje się projekty hybrydowe. Jako przykład
może posłużyć PO RPW, z którego finansowanych jest aż 5 projektów hybrydowych, choć
ani razu w treści dokumentów programowych nie występuje odwołanie do ppp. Jednak
w większości PO/RPO, z których współfinansowany jest projekt hybrydowy, wspomina się
o ppp. Projekty hybrydowe częściej występują w regionalnych programach operacyjnych
niż programach krajowych, choć na tym tle wyróżnia się wspomniany już PO RPW z 5 projektami hybrydowymi.

	

Projekty o charakterze promocyjnym będą wymagały rozwiniętego partnerstwa publiczno-prywatnego, np.
w RPO Warmińsko-Mazurskie.
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W poniższej tabeli zaprezentowano występowanie ppp w grupach priorytetów oraz
przedstawiono liczbę projektów realizowanych obecnie w poszczególnych PO.
Występowanie ppp w poszczególnych grupach priorytetów programów operacyjnych

Aktywizacja obszarów
miejskich i zdegradowanych

Infrastruktura transportowa

Turystyka, sport i dziedzictwo
kulturowe

Społeczeństwo informacyjne

Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

Ochrona zdrowia i pomoc
społeczna

Infrastruktura edukacyjna

Łącznie

Występowanie ppp w PO ogólnie

Liczba występujących projektów
hybrydowych w Polsce

RPO Lubuskie

x

x

x

x

x

x

x

x

8

x

1

RPO Pomorskie

x

x

x

x

x

x

x

x

8

x

2

RPO Lubelskie

x

x

x

x

x

7

x

RPO Śląskie

x

x

x

x

x

x

x

7

x

RPO Podkarpackie

x

x

x

x

x

x

7

x

RPO Mazowieckie

x

x

x

x

x

x

6

x

1

RPO Wielkopolskie

x

x

x

6

x

1

RPO Opolskie

x

x

RPO Podlaskie

x

RPO Zachodniopomorskie

x

RPO Małopolskie

x

RPO Kujawsko-Pomorskie

x
x

x

x

x

Spójność/współpraca
międzyregionalna

Środowisko, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka

Występowanie ppp w grupach priorytetów* PO

x

x
x

3

x

x

4

x

x

x

4

x

3

x

3

x

1

2

x

2

1

x

1

x

1

x
x

x

x

x

RPO Świętokrzyskie

x

PO Infrastruktura i Środowisko

1

RPO Dolnośląskie
RPO Łódzkie

x

RPO Warmińsko-Mazurskie

x

PO Innowacyjna Gospodarka
PO Kapitał Ludzki
5

PO Rozwój Polski Wschodniej
x

PO Pomoc Techniczna
Łącznie:

11

10

9

Projekty hybrydowe

4

1

1

9

8
9

7

5

5

3

1

2

* W każdym wymienionym PO/RPO uwzględnia się także SZOP
Źródło: Opracowanie własne

	

Priorytety te zostały pogrupowane tematycznie w celu zwiększenia czytelności danych.
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1.3 Podstawy prawne realizacji projektów ppp współfinansowanych
z funduszy UE
Na podstawy prawne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, a w szczególności
projektów hybrydowych, składają się zarówno przepisy unijne, jak i krajowe. Regulacje
te dotyczą zarówno funduszy europejskich, jak i partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących funduszy unijnych jest tzw. rozporządzenie ogólne; w perspektywie 2007–2013 było to Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Rozporządzenie zawiera jednak jedynie
ogólne odwołania do ppp. Na gruncie krajowym Ustawa o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju z 6 grudnia 2006 r. (DzU 2009, Nr 84 poz. 712) wyraźnie wskazuje (art. 28 ust. 9),
że w ramach programu operacyjnego dofinansowane mogły być także projekty realizowane
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). Uzupełniająco
wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego wskazują ppp jako jeden ze sposobów realizacji
projektów współfinansowanych z funduszy UE.
Na poziomie europejskim spotykamy różne rodzaje regulacji dotyczących projektów hybrydowych. Komisja Europejska wydawała wytyczne, komunikaty i tzw. zielone księgi dotyczące
realizacji projektów ppp. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego
wydane przez Komisję Europejską wskazują podstawowe problemy i kierunki przyszłych
rozwiązań prawnych, ułatwiających podmiotom gospodarczym z całego obszaru UE dostęp
do świadczenia usług użyteczności publicznej w sposób zapewniający poszanowanie
swobód konkurencji wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zielona
Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie
zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004, stanowi z kolei dokument
ilustrujący przebieg i wynik debaty organów UE w sprawie zastosowania prawa unijnego
w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane lub usługi (DzU Nr 19, poz. 101 z późn. zm.), przy realizacji projektów ppp.
Zielona Księga ma na celu ukazanie, które zasady znajdują zastosowanie na etapie wyboru
partnera prywatnego i na etapach następnych.
Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego
zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego ppp (ZPPP),
COM (2007) 6661, Bruksela 2008 wyjaśnia problemy prawne związane ze stosowaniem
przepisów zamówieniowych odnośnie zawiązywania zinstytucjonalizowanego ppp (spółki
o kapitale mieszanym). Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów
w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych
i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP)

	

Przykładowo Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących
obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
w gospodarce odpadami.

	

www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/Wytyczne_Komisji_PPP_190111.pdf.
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z dnia 5 lutego 2008 r., partnerstwa publiczno-prywatne mogą oferować skuteczne sposoby
realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, świadczenia usług publicznych oraz wprowadzania szerzej zakrojonych innowacji. Partnerstwo publiczno-prywatne
jest jednocześnie interesującym narzędziem długoterminowego rozwoju strukturalnego
obszarów infrastruktury i usług, łączącym korzyści płynące z obu sektorów – prywatnego
i publicznego.
W Polsce najważniejszym krajowym aktem prawnym regulującym kwestie związane
z partnerstwem publiczno-prywatnym jest Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
z dnia 19 grudnia 2008 r. Ustawa ma charakter ramowy. Oznacza to, że celem ustawodawcy było określenie ogólnych aspektów partnerstwa publiczno-prywatnego, nie zaś
szczegółowe regulowanie wszystkich związanych z tym kwestii, które to podmiot publiczny
w zakreślonych ramach prawnych ma prawo swobodnie kształtować. To zaś ma służyć
efektywnemu przeprowadzeniu całej procedury realizacji przedsięwzięcia partnerstwa
publiczno-prywatnego. Ustawodawca, uwzględniając ramowy charakter ustawy, w żaden
sposób nie narzuca zakresu podziału zadań pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem
prywatnym. Jest to celowe działanie, które ma w swym założeniu pozostawić to zagadnienie
do uzgodnienia stronom w taki sposób, aby mogły one w zakresie, jaki uznają za najbardziej
efektywny ustalić parametry realizacji przedsięwzięcia, przypisując poszczególne zadania
i ryzyka adekwatnie do rodzaju przedmiotu partnerstwa i odpowiednio do posiadanych
kompetencji i możliwości.
Ustawa o ppp tworzy tzw. legalną definicję partnerstwa publiczno-prywatnego, charakteryzującą się cechami ściśle określonymi przepisami tego aktu prawnego. Definicja
ta znacząco różni się od potocznego pojęcia partnerstwa publiczno-prywatnego, które
znaczeniowo jest szersze i dotyczy wielu różnych form współpracy sektora publicznego
z prywatnym (np. modele JASPERS omówione w dalszej części opracowania). Nie każda
współpraca sektora publicznego z prywatnym będzie partnerstwem w rozumieniu komentowanej ustawy. Najwyższa Izba Kontroli w kwietniu 2013 r. w informacji o wynikach kontroli
pn. Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego wskazała,
że ppp są realizowane w Polsce na podstawie różnych ustaw np. ustawy o ppp, o koncesji,
o autostradach płatnych, o gospodarce komunalnej, PZP oraz kodeksów – cywilnego
i spółek handlowych.

	

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, praktyczny komentarz, Tomasz Skoczyński, Wolters Kluwer Polska,
2011, str. 21.
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1.4 Instrumenty zwrotne jako rodzaj współfinansowania projektów ppp
Niniejsza publikacja oraz zawarte w niej rozważania dotyczą w przeważającej mierze
projektów hybrydowych współfinansowanych z funduszy europejskich w formie dotacji.
Niemniej jednak, instrumenty zwrotne, dostępne m.in. w ramach JESSICA, także mogą
współfinansować realizację projektów hybrydowych. Poniższy rozdział przedstawia charakterystykę tego rodzaju instrumentów w ramach projektów ppp.

Praktyczne wykorzystanie dofinansowania publicznego w formie instrumentów zwrotnych
w ppp
Obecnie pozadotacyjne formy wsparcia projektów ppp można zidentyfikować w finansowaniu projektów przez Inicjatywę JESSICA. Celem JESSICA jest wsparcie rozwoju obszarów
miejskich oraz ich rewitalizacja zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Inicjatywa pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje
odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe). Dotychczas
działanie JESSICA w Polsce polegało na przekazaniu środków z RPO do Funduszu Rozwoju
Obszarów Miejskich (FROM) oraz powierzeniu zarządzania nimi wybranym w konkursie operatorom FROM. Przekazywane środki pochodziły z priorytetów RPO odwołujących się do działań
w obszarze rewitalizacji miejskiej. W Polsce JESSICA wdrażana jest m.in. w woj. pomorskim,
gdzie operatorem FROM został m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy
z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. Zasadniczymi warunkami udzielenia pożyczki z JESSICA
jest dochodowość projektu (IRR > 0) oraz generowanie przychodów w fazie operacyjnej, które
z uwzględnieniem funduszy pochodzących z JESSICA pokryją koszty realizacji przedsięwzięcia
oraz dostarczą oczekiwanego przez inwestorów zysku (na poziomie rynkowym). Z punktu
widzenia formalnego warunkiem wyjściowym jest uwzględnienie projektu w Zintegrowanym
Planie Rozwoju Obszarów Miejskich, za które w Polsce uznawane są Lokalne Programy
Rewitalizacji (LPR). LPR to dokument sporządzony, przyjęty i koordynowany przez JST, którego
celem jest zmiana krytycznej sytuacji danego obszaru miejskiego i stworzenie warunków
jego dalszego rozwoju. Z dofinansowania udzielonego przez FROM w woj. pomorskim korzysta
m.in. projekt realizowany w ppp Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz
sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego.
Poniżej przedstawione zostały tryby ubiegania się o wsparcie oraz specyfikacja pomocy finansowej oferowanej przez FROM operujący na obszarze Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu.

Instrumenty finansowe a zasady finansowania dotacyjnego
Reguły kwalifikowalności wydatków projektów korzystających z instrumentów finansowych
w ramach JESSICA są, co do zasady, takie same jak w przypadku dotacji udzielanych z funduszy
strukturalnych i bazują zarówno na regulacjach unijnych, jak i specyfikacji określonej w danym
kraju członkowskim. Jednakże wykorzystanie instrumentu finansowego może umożliwić

	

EPEC: Wykorzystanie funduszy UE w PPP – omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości, maj
2011.
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bardziej elastyczne zarządzanie projektem, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że przestrzegane
są zasady kwalifikowalności. Również beneficjenci muszą mieścić się w obszarze interwencji
oraz podlegać zasadom kwalifikacji określonych przez dany program operacyjny, z którego
pochodzą fundusze dystrybuowane w ramach instrumentu zwrotnego.
Regulacje dla instrumentów zwrotnych wymagają, żeby fundusze strukturalne w ten sposób
zainwestowane były odzyskiwane. Oznacza to, że beneficjent otrzymując środki musi je po
pewnym czasie zwrócić w okresach i wielkościach wyznaczonych w umowie o dofinansowanie. Wszelkie zwroty/przychody generowane z inwestycji muszą zostać zwrócone do
ponownego zainwestowania w nowe projekty. Zwrócone środki zostają zatrzymane przez
operatora na rachunku funduszowym bądź są zwracane instytucjom zarządzającym.
Do instrumentów zwrotnych nie stosuje się artykułu 55 Rozporządzenia 1083/2006, odnoszącego
się do projektów generujących dochód, co stanowi znaczne ułatwienie w ich realizacji.

Tryb ubiegania się o środki10
Ubieganie się o środki rozpoczyna złożenie wniosku o dofinansowanie do operatora funduszu
(np. BGK). Wniosek podlega ocenie podzielonej na następujące etapy, tj.:
• ocena kwalifikowalności, tj. zgodności z założeniami JESSICA i RPO, a także m.in. z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
• ocena formalna, tj. sprawdzenie kompletności wniosku, zdolności inwestora do czynności
prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych;
• ocena inżynieryjno-techniczna dokonywana na miejscu przez rzeczoznawcę
majątkowego;
• ocena merytoryczna, tj. zbadanie sytuacji ekonomiczno-finansowej inwestora, określenie
zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.
Decyzja w sprawie udzielenia pożyczki podejmowana jest przez Komitet Inwestycyjny
operatora funduszu. Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie
umowy inwestycyjnej z inwestorem, a następnie ustanowienie prawnych zabezpieczeń
spłaty pożyczki.

Specyfikacja pomocy finansowej11
Pomorski FROM operowany przez BGK dzieli swoją ofertę na projekty bez lub z pomocą
publiczną. Pożyczka udzielana jest w złotych. Maksymalna wysokość pożyczki nie powinna
przekraczać 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, co oznacza wymóg minimalnego
wkładu własnego na poziomie 25%. Jedynie pożyczki dla projektów bez pomocy publicznej
mogą stanowić nawet do 100% wydatków kwalifikowalnych. FROM uruchamia pożyczkę
jednorazowo lub w transzach, w terminach wskazanych przez beneficjenta w harmonogramie.
Uruchamianie pożyczki następuje na podstawie przedstawionych przez beneficjenta oryginałów faktur, w formie płatności za przedstawione faktury lub w formie zaliczek, z zastrzeżeniem,

10		

Strona internetowa BGK: http://www.bgk.com.pl/jessica/.

11		

Strona internetowa BGK: http://www.bgk.com.pl/jessica/pytania-i-odpowiedzi-pomorze#.
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że faktury przekazane są najpóźniej przed uruchomieniem kolejnej transzy pożyczki. Okres
pożyczki, liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki, nie może
przekroczyć 20 lat. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału pożyczki do jednego roku
po rzeczowym zakończeniu działań inwestycyjnych w odniesieniu do projektu, ale nie dłużej
jednak niż do 31 grudnia 2015 r. Nie jest możliwa karencja w spłacie odsetek. Pożyczka może
być przeznaczona tylko na sfinansowanie działań inwestycyjnych. Nie pobiera się prowizji
i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. Okres kredytowania jest
elementem branym pod uwagę przy ocenie projektu oraz analizie zdolności kredytowej beneficjenta i w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Proponowane warunki pożyczki
są przedstawiane beneficjentowi po zakończeniu kompleksowej oceny wniosku o pożyczkę.
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie
dla projektu w oparciu o stopę podstawową, która może być pomniejszana o wskaźnik
społeczny. Oferowane pożyczki bazują na stopie referencyjnej NBP i mogą być pomniejszone
o tzw. wskaźnik społeczny. Jednakże oprocentowanie nie może wynieść mniej niż 1% w skali
roku. Ww. wskaźnik społeczny wyznaczany jest na podstawie analizy kosztów i korzyści realizacji
projektu. Im większe efekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe i zagospodarowania przestrzennego realizowanej inwestycji, tym wyższy poziom wskaźnika społecznego, a tym samym
niższe oprocentowanie pożyczki. Przykłady elementów branych pod uwagę przy wyliczaniu
wskaźnika społecznego to m.in.: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ochrona dziedzictwa
kulturowego, zwiększenie dostępu do obiektów edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu
oraz działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków
do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego beneficjenta nie została określona.
Wykres 1. Struktura organizacyjna pierwszego w Europie projektu ppp
współfinansowanego z JESSICA: Zagospodarowania terenów dworca PKP
w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego
Dworzec PKP
oraz zagospodarowanie
terenów przydworcowych
zarządzanie

układ
komunikacyjny

pożytki

Umowa PPP

Miasto
Sopot

umowa

sprzedaż gruntów
bądź prawa
użytkowania
wiecznego

Partner
prywatny

finansowanie

Podmioty
finansujące
(m.in. JESSICA)

wynagrodzenie

PKP S.A.

przeniesienie prawa własności dworca
po wybudowaniu i wyodrębnieniu

Źródło: Opracowanie własne
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Rozdział 2.
Modele łączenia ppp i funduszy europejskich
– projekty hybrydowe
Preferowane przez Komisję Europejską kierunki przyszłego wsparcia z funduszy unijnych
są zbieżne z obszarami szczególnie interesującymi dla ppp. Są to obszary związane
ze świadczeniem usług publicznych, wymagających wielomiliardowych nakładów, których
sektor publiczny z pewnością nie będzie w stanie ponieść samodzielnie m.in. transport,
ochrona środowiska (w tym gospodarka odpadami), energetyka (w tym efektywność
energetyczna), rewitalizacja i ochrona zdrowia. W Europie nie ma wielu tego typu projektów.
EPEC do czerwca 2012 r. zidentyfikował ich 4912 (realizowanych w modelu DBFO). Niemniej
jednak, formuła projektów hybrydowych może stać się popularna w krajach, które bardzo
intensywnie korzystają z unijnego dofinansowania. Fundusze przekazywane przez Komisję
Europejską mogą być ważnym uzupełnieniem środków finansowych pozyskanych przez
partnera prywatnego na projekt ppp.
Zgodnie z wynikami analiz dokonanych w ramach prac horyzontalnych JASPERS, określone
zostały modele ppp pozwalające na łączenie środków unijnych z formułą ppp. Modele
zostały opracowane w oparciu o stopień przeniesienia ryzyka 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).
Rozdział prezentuje definicje czterech badanych przez JASPERS modeli ppp:
• Model PPP 1 – eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O);
• Model PPP 2 – projektuj–buduj–eksploatuj (DBO);
• Model PPP 3 – równoległa realizacja projektów;
• Model PPP 4 – projektuj–buduj–finansuj–eksploatuj (DBFO).

12		

EPEC, EU Funds in PPPs, Project Stocktake and Case Studies, June 2012, www.eib.org/epec/resources/
/project_stocktake_eu_funds_in_ppps_public.pdf.
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2.1 Model PPP 1 – eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych
(DB+O)
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. Dofinansowanie UE obejmuje wyłączenie ten etap. W drugiej,
temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca się eksploatację i utrzymanie
infrastruktury. W modelu tym wyraźnie wyodrębniona jest faza inwestycyjna, co ułatwia rozliczenie dofinansowania, a korzyści ekonomiczne uzyskiwane są dzięki wyższej efektywności
zarządzania infrastrukturą przez partnera prywatnego. Z drugiej strony korzyści te są mniejsze,
niż gdyby inwestycja była od początku prowadzona przez przyszłego operatora.
Wykres 2. Rola głównych zainteresowanych stron ppp (DB+O)

Etap I:
Projekt i budowa

Etap II:
Eksploatacja

Podmiot publiczny
– Zamawiający
– Beneficjent

Podmiot publiczny
– Zamawiający

Umowa 1:
Projektuj i buduj

Wykonawca
projektu
i budowy

Umowa 2:
Eksploatacja
i konserwacja

Operator
infrastruktury

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu JASPERS pn. Połączenie finansowania za pomocą
dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne
przykłady, grudzień 2010, str. 36

Wykres 3. System finansowania (DB+O)
Faza inwestycji

Faza eksploatacji

Środki publiczne

Opłaty za dostępność
lub
opłaty od użytkowników

Fundusze UE

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Platformy PPP pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach
2009–2011, maj 2012, str. 95
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2.2 Model PPP 2 – projektuj–buduj–eksploatuj (DBO)
Podmiot publiczny przyznaje zamówienie na etap budowy, eksploatacji i utrzymania
podmiotowi prywatnemu na podstawie jednej umowy. Podmiot publiczny jest wnioskodawcą, a dofinansowaniem objęte są koszty inwestycji. Partner prywatny odpowiedzialny
jest natomiast za zaprojektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury.
Wykres 4. Rola głównych zainteresowanych stron ppp (DBO)

Projekt, budowa
i eksploatacja

Podmiot publiczny
– Zamawiający
– Beneficjent

Jedna umowa: Projekt,
budowa i eksploatacja

Jeden
wykonawca
DBO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu JASPERS pn. Połączenie finansowania za pomocą
dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne
przykłady, grudzień 2010, str. 40

Wykres 5. System finansowania (DBO)
Faza inwestycji

Faza eksploatacji

Środki publiczne

Opłaty za dostępność
lub
opłaty od użytkowników

Fundusze UE

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Platformy PPP pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach
2009–2011, maj 2012, str. 95

W modelu PPP 1 i PPP 2 finansowanie zapewnia podmiot publiczny. Wsparcie z funduszy
unijnych obejmuje fazę inwestycyjną, w którą nie jest jeszcze zaangażowany podmiot
prywatny. W trzecim modelu (PPP 3) finansowanie unijne także pojawia się na poziomie
inwestycyjnym, ale nie obejmuje całego projektu.
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2.3 Model PPP 3 – równoległa realizacja projektów
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.
Wykres 6. Rola głównych zainteresowanych stron ppp
(równoległa realizacja projektów)

Zamawiający

Wykonawca
nr 1

Umowa 1:
Projekt i budowa infrastruktury 1

Wykonawca
i
operator

Umowa 2

Wykonawca
i
operator

ALBO

Umowa 1

Podmiot
publiczny

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

Wykonawca
nr 2
oraz
Operator
nr 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu JASPERS pn. Połączenie finansowania za pomocą
dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne
przykłady, grudzień 2010, str. 44

Wykres 7. System finansowania (równoległa realizacja projektów)
Faza inwestycji
Komponent I
Środki publiczne

Faza eksploatacji

Opłaty za dostępność
lub
opłaty od użytkowników

Fundusze UE
Komponent II
Środki prywatne

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Platformy PPP pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach
2009–2011, maj 2012, str. 96
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2.4 Model PPP 4 – projektuj–buduj–finansuj–eksploatuj (DBFO)
DBFO to model, w którym ryzyko związane z projektem, budową, finansowaniem i eksploatacją jest przenoszone na podmiot prywatny. Model ten jest projektem partnerstwa
publiczno-prywatnego w rozumieniu polskiej ustawy o ppp, gdyż występuje w nim element
finansowania.
DBFO może stanowić klasyczny model bazujący na koncesji z przychodami z opłat
nałożonych na użytkowników lub model wykorzystujący opłaty za dostępność w trakcie
całego okresu eksploatacji projektu lub połączenie obu modeli. W schemacie tym nakłady
inwestycyjne są finansowane wspólnie ze środków unijnych oraz prywatnych. Model ten
został zastosowany w projekcie System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

Wykres 8. Rola głównych zainteresowanych stron ppp (DBFO)

Projekt,
budowa,
eksploatacja
i finansowanie

Podmiot publiczny
– Zamawiający
– Beneficjent

Umowa: Projektuj–buduj–
–finansuj–eksploatuj

Wykonawca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu JASPERS pn. Połączenie finansowania za pomocą
dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne
przykłady, grudzień 2010, str. 49

System finansowania projektu realizowanego w modelu PPP 4, tj. DBFO, może przebiegać
w dwóch podstawowych wariantach. Wariant I obejmuje finansowanie nakładów inwestycyjnych zarówno przez fundusze europejskie, jak i kapitał prywatny. Innymi słowy w wariancie
I koszty inwestycji są dzielone pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, którzy
mogą dodatkowo zawiązać spółkę celową do realizacji projektu. Wariant II obejmuje
wykorzystanie funduszy na etapie eksploatacyjnym. W perspektywie 2007–2013 wariant II
nie znalazł zastosowania w praktyce, ale regulacje prawne dla perspektywy 2014–2020
umożliwią jego realizację.
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Wykres 9. System finansowania (DBFO)
Wariant I Wspólne finansowanie kosztów
Faza inwestycji

Faza eksploatacji

Środki publiczne

Opłaty za dostępność
lub
opłaty od użytkowników

Środki publiczne

Fundusze UE

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Platformy PPP pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach
2009–2011, maj 2012, str. 97

Wykres 10. System finansowania (DBFO)
Wariant II Współfinansowanie z dotacji opłat za dostępność
Faza inwestycji

Faza eksploatacji

Fundusze UE
Środki publiczne

Opłaty za dostępność
lub
opłaty od użytkowników

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Platformy PPP pn. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach
2009–2011, maj 2012, str. 97

Ten model zakłada dofinansowanie unijne, rozliczone przez beneficjenta z Komisją Europejską
fakturami na etapie inwestycyjnym, ale wypłacane partnerowi prywatnemu przez beneficjenta na etapie eksploatacji poprzez dofinansowanie opłat, które będzie musiał uiszczać
podmiot publiczny. Pełen koszt na etapie inwestycyjnym ponosi partner prywatny.
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2.5 Realizowane projekty hybrydowe w podziale na modele ppp
Rozdział przedstawia wykorzystanie w praktyce czterech teoretycznych modeli projektów
hybrydowych zaproponowanych przez JASPERS. Modele PPP 1 i PPP 4 mogą być realizowane
w Polsce z wykorzystaniem różnych aktów prawnych, co powoduje utworzenie podkategorii
w ramach tych modeli.

Model PPP 1 (DB+O) – 6 projektów
•

•

2 projekty w trakcie realizacji – infrastruktura została wybudowana z środków UE,
następnie beneficjent na podstawie koncesji na usługi dokonał wyboru operatora
(dotyczy projektów: Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym
i Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej);
4 projekty zaawansowane pod względem wyboru partnera prywatnego – dokonanie
wyboru wykonawcy na podstawie przetargu nieograniczonego lub dialogu konkurencyjnego, oddzielne postępowanie na wybór operatora (dotyczy utworzenia sieci
telekomunikacyjnych w następujących województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim,
podlaskim oraz lubelskim).

Model PPP 2 (DBO) – 3 projekty
Wybór wykonawcy na podstawie przetargu nieograniczonego oraz dialogu konkurencyjnego ustawy PZP wraz z jednoczesnym dokonaniem wyboru operatora (dotyczy utworzenia
sieci szerokopasmowej w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz
podkarpackim).

Model PPP 3 (realizacja dwóch równoległych projektów) – nie zidentyfikowano takiego
projektu.

Model PPP 4 (DBFO) – 7 projektów
•

•

•

•

wybór firmy budowlanej oraz operatora na podstawie ustawy ppp z wykorzystaniem ustawy PZP – dialog konkurencyjny (System gospodarki odpadami dla Miasta
Poznania);
wybór firmy budowlanej oraz operatora na postawie ustawy o koncesji oraz uzyskanie
pożyczki z JESSICA (Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego);
wybór firmy budowlanej oraz operatora na podstawie ustawy o koncesji na roboty
budowlane (Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju, budowa stacji gazowej
wysokiego ciśnienia w gminie Książki etap I i II);
wybór partnera prywatnego zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o ppp, budowa sieci została
zlecona na podstawie ustawy PZP, a utrzymywanie infrastruktury odbywać się będzie
przez operatora na mocy umowy o koncesji na usługi (budowa sieci szerokopasmowej
w województwie wielkopolskim oraz małopolskim).
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Wykres 11. Liczba i wartość projektów z podpisanymi UoD
w podziale na Modele PPP (w mln zł)
1600

8

1489

1400
1200

7
1152

1142

6

1000
800

5

790

805

754
7

6

600
400

4
3
2

3

200

1

0

Model PPP 1
(DB+O)

Model PPP 2
(DBO)

całkowita wartość projektów

dofinansowanie UE

Model PPP 4
(DBFO)

0

liczba projektów

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 12. Schemat rzeczywistych modeli ppp wykorzystanych w projektach
w Polsce uwzględniający procedurę wyboru partnera prywatnego
Model PPP

Model 1
DB+O

projektuj–
–buduj–eksploatuj

Model 2 DBO
projektuj–buduj–
–eksploatuj

Model 4
DBFO

projektuj–buduj–
–finansuj–
–eksploatuj

Procedura wyboru
partnera prywatnego

Tryb wyboru projektu
do dofinansowania

Ustawa PZP + ustawa
o koncesji (5, 6)*

indywidualny

Ustawa PZP + Ustawa PZP
(10, 11, 12, 13)

indywidualny

Ustawa PZP (7, 9, 14)

indywidualny

Ustawa o koncesji
na roboty budowlane
i usługi (1)

konkursowy

PPP + procedura z ustawy
o koncesji (2)

konkursowy
(instrument zwrotny)

PPP procedura zgodna
z art. 4.3 ustawy o PPP (3)

indywidualny

PPP + procedura
z ustawy PZP (4, 8)

indywidualny

* Numery projektów zgodnie z zestawieniem w załączniku 1 oraz z fiszkami projektów
Źródło: Opracowanie własne
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Rozdział 3.
Projekty hybrydowe 2007–2013 – analiza
statystyczna
3.1 Zidentyfikowane projekty hybrydowe w Polsce
W ramach 12 programów perspektywy finansowej realizowanej w latach 2007–2013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zidentyfikowało 19 projektów hybrydowych o łącznej
wartości 4069 mln zł13.
16 projektów (z 19) o łącznej wartości 3783 mln zł posiada podpisane umowy o dofinansowanie. 9 spośród nich posiada dodatkowo podpisane umowy z partnerem prywatnym
(łączna ich wartość wynosi 2222 mln zł). Z tej puli projektów 3 zostały oddane do użytku
i obecnie są w trakcie eksploatacji i zarządzania (o wartości 119,90 mln zł).
10 projektów nie ma obecnie podpisanej umowy z partnerem prywatnym, jednak
7 z nich o łącznej wartości 1 561 mln zł jest w zaawansowanej fazie procedury wyboru
partnera prywatnego. Pozostałe 3 projekty (o wartości 286 mln zł), z uwagi na brak decyzji
dotyczącej przyznania dofinansowania, są obecnie w fazie koncepcyjnej i planowane
są do realizacji w ramach 4 programów regionalnych województw: śląskiego, pomorskiego
oraz lubuskiego.
Wykres 13. Zidentyfikowane projekty hybrydowe
3 projekty
7%
286 mln zł
9 projektów
55%
2222 mln zł

7 projektów
38%
1561 mln zł

projekty z UoD i umową PPP

projekty z UoD, bez umowy PPP

projekty planowane

Źródło: Opracowanie własne

13		

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 2007–2013 oraz informacji
własnych.
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W ramach 16 projektów z podpisanymi umowami o dofinansowanie zdecydowaną większość, bo 56%, stanowią projekty związane z sektorem telekomunikacyjnym. Ich realizacja
pozwoli w pełni osiągnąć cele zakładane w Programie Rozwoju Polski Wschodniej oraz
w programach regionalnych województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego
oraz mazowieckiego. Pozostałe 44% projektów obejmuje 5 różnych sektorów: efektywność
energetyczną, sport i rekreację, gospodarkę odpadami, rewitalizację oraz badania i rozwój.
Powyższe projekty uzyskały dofinansowanie w ramach POIiŚ oraz regionalnych programów
województw: pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.
Wykres 14. Liczba projektów hybrydowych w Polsce w podziale na sektory
badania i rozwój

1

rewitalizacja

1

gospodarka odpadami

1

sport i rekreacja

2

efektywność energetyczna

2

telekomunikacja

9
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 15. Wartość projektów hybrydowych
w podziale na projekty poniżej i powyżej 50 mln EURO
8 projektów
poniżej 50 mln zł

639 mln zł
17%

3144 mln zł
83%

8 projektów
powyżej 50 mln zł

Źródło: Opracowanie własne
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Spośród 16 projektów z podpisanymi umowami o dofinansowanie połowa to projekty duże14.
Wszystkie duże projekty zostały wyłonione do realizacji w trybie indywidualnym, określonym
w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Pozostałe 8 projektów o wartości 639 mln zł stanowi 17% wartości wszystkich projektów
hybrydowych. Z czego 6 projektów zostało wyłonionych w trybie indywidualnym, z czego
2 projekty RPO stanowią część projektów obejmujących szersze przedsięwzięcia regionalne.
Pozostałe 2 projekty zostały wybrane do realizacji na podstawie konkursu, w tym 1 uzyskał
dofinansowanie w ramach JESSICA. Średnia długość umowy zawartej z partnerem prywatnym
wynosi 14 lat, najdłuższa umowa została podpisana na okres 27 lat, a najkrótsza – 7 lat.

3.2 Projekty z podpisanymi umowami o dofinansowanie oraz umowami ppp
W ramach perspektywy finansowej 2007–2013 w 9 projektach z dofinansowaniem unijnym
zawarto umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. 3 projekty realizowane są w sektorze
telekomunikacyjnym, kolejne 2 w sektorze sportu i rekreacji natomiast, pozostałe projekty
obejmują sektor gospodarki odpadami, rewitalizacji oraz innowacji.
Biorąc pod uwagę podział na regiony – w województwie wielkopolskim realizowane
są 2 projekty o łącznej wartości 1165 mln zł, co stanowi 52% ogółu całkowitej wartości
projektów z UoD i umową ppp (2222 mln zł). W województwie śląskim również realizowane
są 2 projekty jednak ich wartość stanowi niecałe 5% ogółu projektów z umowami o dofinansowanie. W województwach świętokrzyskim, pomorskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim
realizowany jest po 1 projekcie, a ich łączna wartość stanowi 43% tego typu projektów.
Wykres 16. Liczba i wartość projektów hybrydowych z podpisanymi umowami
z partnerem prywatnym i UoD w podziale na województwa
(w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne

14

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 duży projekt to operacja składającą się z szeregu robót, działań lub usług,
której celem samym w sobie jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym
lub technicznym, która posiada jasno określone cele i której całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR.
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Przedstawione na poniższym wykresie projekty posiadają podpisane UoD, a w przypadku
jednego projektu jest to umowa o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA.
Większość projektów z UoD i umową ppp (6 z 9) realizowanych jest z RPO. Z porównania
wartości projektów wynika, że wartość projektów realizowanych w ramach RPO stanowi
około 37% wartości projektów realizowanych w ramach programów krajowych,
tj. POIiŚ i PORPW (wykres nr 17).
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Wykres 17. Wartość i liczba projektów z podpisanymi umowami
z partnerem prywatnym oraz UoD w podziale na Programy 2007–2013
(w mln zł)

1
0

liczba projektów

Źródło: Opracowanie własne

Dla 3 projektów podstawę prawną wyboru partnera prywatnego stanowi koncesja na roboty
budowlane i usługi, dla kolejnych 5 umowy zostały zawarte na podstawie ustawy PZP. Jeden
z projektów został wyłoniony na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o ppp, jego budowa została
zlecona na podstawie ustawy PZP, a utrzymywanie infrastruktury odbywać się będzie przez
operatora na mocy umowy o koncesji na usługi. W przypadku 3 z 9 projektów najpierw
dokonano wyboru partnera prywatnego, a następnie podpisano UoD.
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3.3 Projekty z podpisanymi umowami o dofinansowanie z zaawansowanym
wyborem partnera publiczno-prywatnego
W ramach 19 zidentyfikowanych projektów hybrydowych w latach 2007–2013 nie wszystkie
projekty mają podpisane umowy z partnerami prywatnymi. 7 projektów stanowiących
38% całkowitej wartości wszystkich zidentyfikowanych projektów ma podpisane UoD i jest
zaawansowanych w procedurze wyboru partnera prywatnego. Projekty te są realizowane
w następujących województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim, lubelskim,
mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Poniższy wykres prezentuje analizowane projekty
w podziale na województwa wraz z wartościami całkowitymi oraz wkładem UE.
Wykres 18. Liczba i wartość planowanych projektów z umowami UoD
w podziale na województwa (w mln zł)
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5 projektów dotyczy sektora telekomunikacyjnego, kolejne 2 powiązane są z sektorem
efektywności energetycznej. Projekty polegające na budowie sieci szerokopasmowych
realizowane są na szczeblu jednostek samorządowych i są projektami przekraczającymi
wartość całkowitą 100 mln zł. 3 przedsięwzięcia realizowane są w ramach programu Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW), obejmującego następujące województwa:
świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie. Łączna wartość 3 projektów SSPW wynosi 837 mln zł,
przy dofinansowaniu UE na poziomie 580 mln. Należy zaznaczyć, że projekty te realizowane
są w ramach modelu PPP 1 (DB+O), umowy z wykonawcami i projektantami zostały
już podpisane, natomiast kolejne umowy (z operatorami) zostaną podpisane dopiero
po wybudowaniu infrastruktury. Dlatego projekty zostaną dodane do pierwszej grupy
dopiero po podpisaniu umów z operatorami sieci. Kolejne 2 inwestycje to projekty finansowane w ramach RPO województwa dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Ich łączna
wartość wynosi 708 mln zł przy wartości dofinansowania z funduszy UE na poziomie 491 mln zł.
W ramach RPO również zostaną sfinansowane zostaną także 2 projekty o łącznej wartości
całkowitej 16 mln zł dotyczące budowy stacji gazowych wysokiego ciśnienia na terenie
gminy Książki.
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3.4 Planowane projekty hybrydowe
Spośród 19 zidentyfikowanych projektów hybrydowych w latach 2007–2013, 3 projekty
nie mają podpisanej ani UoD ani umowy ppp, ale podejmowane są działania w celu
rozpoczęcia ich realizacji. Projekty te stanowią 7% wartości wszystkich zidentyfikowanych
projektów.
Największym projektem będzie Budowa Centrum Przesiadkowego w Zabrzu, którego wartość
oszacowana została na kwotę 214 mln zł, jednak jego realizacja w obecnej perspektywie
finansowej UE będzie trudna, z uwagi na brak zaawansowania w procedurze wyboru
partnera prywatnego.
Kolejnym projektem jest rozbudowa szpitala w Gdyni, którego budowa zostanie prawdopodobnie sfinansowana ze środków zwrotnych JESSICA. Wartość projektu oszacowano
na 70 mln zł, w tym dofinansowanie prawdopodobnie będzie wynosiło 52 mln zł. Wyłonienie
partnera prywatnego planowane jest pod koniec października 2013 r.
Wartość trzeciego z planowanych projektów hybrydowych, dotyczącego termomodernizacji
budynków oświatowych w gminie Świdnica, to około 1,31 mln zł.

Wykres 19. Wartość planowanych projektów hybrydowych w Polsce
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oświatowych
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w Gdyni
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Budowa Centrum
Przesiadkowego
w Zabrzu
214,32 mln zł

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie projekty planowane są do realizacji w ramach RPO dla województw śląskiego,
pomorskiego oraz lubuskiego. Inwestycje dotyczą 3 różnych sektorów: efektywności energetycznej, ochrony zdrowia oraz rewitalizacji.
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Rozdział 4.
Kluczowe zagadnienia dla łączenia ppp
z funduszami UE
Analiza udanych projektów hybrydowych pokazuje, że szczególnie ważne dla powodzenia
projektu hybrydowego jest uwzględnienie harmonogramu ubiegania się o dofinansowanie
z funduszy europejskich już na samym początku etapu planowania, gdyż jest to element
mniej elastyczny niż procedura wyboru partnera prywatnego.
Rozdział ten przedstawia kluczowe zagadnienia związane z łączeniem dofinansowania
projektu z funduszy europejskich z realizacją projektu w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Obejmuje on informacje w zakresie: procesu wnioskowania o dotację,
obliczania wielkości dofinansowania, kwalifikowalności wydatków w projektach ppp,
trwałości projektu oraz pomocy publicznej. Wszystkie te zagadnienia należy uwzględnić
planując przygotowanie projektu hybrydowego. Na końcu rozdziału została zamieszczona
lista pytań, na które powinien sobie odpowiedzieć każdy podmiot publiczny przygotowujący
realizację tego typu projektu.

4.1 Przygotowanie i przebieg procesu wnioskowania o dotację15
Przygotowanie projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, niezależnie od formuły
jego realizacji, wymaga dochowania należytej staranności na etapie opracowania
koncepcji przedsięwzięcia. Jest to szczególnie widoczne w projektach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Decyzja dotycząca realizacji projektu w formule ppp powinna być
poprzedzona analizami dotyczącymi poszczególnych wariantów ppp (koncesja, umowa
ppp, utworzenie spółki celowej). Analizy wstępne dotyczące planowanego przedsięwzięcia,
wykonywane przez podmioty zewnętrzne, muszą być w pełni rzetelne, a podmiot publiczny
musi bezwzględnie egzekwować wykonanie ich zgodnie z potrzebami oraz przedmiotem
zamówienia. Analizy ekonomiczno-finansowe dotyczące realizacji projektów hybrydowych
powinny obejmować między innymi 2 warianty. Pierwszy powinien uwzględniać cały
planowany okres trwania umowy ppp, z uwzględnieniem zmian przychodów oraz kosztów
(np. skorygowany o wskaźnik inflacji). Drugi powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi sporządzania analizy ekonomicznej na potrzeby wniosku o dofinansowanie
inwestycji ze środków UE (np. bez uwzględnienia inflacji – ceny stałe, określona stopa
dyskontowa).

15		

W rozdziale wykorzystano następujące opracowania:
Wytyczne KE z 2003 r. (głównie str. 80–94) http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/
/Wytyczne_Komisji_PPP_190111.pdf
Dokument JASPERS z 2010 r. (głównie str. 9–35) http://www.ppp.gov.pl/Dzialania_platformy/PPP_fundusze_UE/
/Dokumenty/Documents/Jaspers%202_100311.pdf
Publikacja EPEC Wykorzystanie funduszy UE w PPP – omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Partnerstwo+publiczno+prywatne/Publikacje+i+opracowania
Publikacja UZP (głównie str. 144–153) http://ppp.parp.gov.pl/uploads/files/CK_PPP_Partnerstwo_Publiczno_
_Prywatne_UZP_2010_PL.pdf.
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Podmiot publiczny powinien powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem partnera prywatnego. W związku z tym niezbędne jest
określenie zasad prowadzenia negocjacji, strategii negocjacji oraz strategii zarządzania
ryzykiem. Niezbędne jest także zdefiniowanie procedur działania komisji i zakresu jej kompetencji, sposobu podejmowania decyzji i innych zasad jej działania. Złożenie wniosku o udział
w procedurze negocjacyjnej przez tylko jeden podmiot, a następnie jednej oferty nie jest
przeszkodą w prowadzonej procedurze przetargowej.
W przypadku łączenia ppp z funduszami unijnymi nie ma przeszkód prawnych przy wyborze
którejkolwiek z procedur udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie o ppp,
ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawie zamówień publicznych lub innych.
Tym samym wybór konkretnej procedury będzie zależeć od cech danego projektu.
Niezależnie od wybranej procedury, należy stosować przestrzegania następujących zasad:
• równości traktowania – ma to zastosowanie podczas całego procesu udzielania
zamówień publicznych aż do zawarcia umowy;
• przejrzystości – głównie podczas określania procedur oraz publikacji ofert w Dzienniku
Urzędowym lub w innych właściwych środkach;
• proporcjonalności.
Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich kryteriów wyboru partnera prywatnego
w projekcie. Typowa praktyka, stosowana zazwyczaj w projektach ppp, polega na zastosowaniu kryterium odnoszącego się do oferowanej przez oferentów ceny usługi obejmującej
etapy wykonania projektu, budowy oraz eksploatacji i utrzymania, a nie, jak w przypadku
standardowych projektów, wyłącznie do etapu budowy. 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. 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). KE akceptuje fakt, że beneficjent przeprowadza łączną ocenę kosztów
inwestycyjnych i wydajności operacyjnej zamiast minimalnych kosztów nakładów inwestycyjnych. Aby mieć pewność, co do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy
europejskich zaleca się, by zamawiający rozważył możliwość włączenia do dokumentacji
przetargowej wniosku do oferentów o rozdzielenie nakładów inwestycyjnych od wydatków
operacyjnych. Na rynku nie zawsze jest to praktykowane, ale nie powinno to stanowić
większego problemu. Nie należy też traktować tego jak przeszkody, ponieważ powinna
to być po prostu kwestia uwzględnienia wszystkich przewidywanych kosztów w trakcie
całego okresu eksploatacji projektu ppp, a następnie oddzielenia nakładów inwestycyjnych
od wydatków operacyjnych16.

16		

Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, JASPERS, grudzień 2010, str. 20.
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Tam, gdzie wykorzystywane jest finansowanie z UE, korzystne może być zastosowanie także
innych kryteriów niż cena, takich jak np. jakość usług, poziom dodatkowych inwestycji,
długość obowiązywania koncesji lub nawet wysokość wymaganej dotacji. Zaleca się
by ocenie poddać strukturę kosztów, strukturę dochodów, podział ryzyka oraz wysokość
wkładu sektora prywatnego.
Warto rozważyć częściowe pokrycie kosztów przygotowania ofert przez partnerów
prywatnych, w szczególności dla dużych i złożonych projektów. Powinno to w szczególności
dotyczyć projektów, przy których od oferentów wymagana jest istotna praca koncepcyjna
i w ten sposób podmiot publiczny może zachęcić ich do złożenia oferty.
Koordynacja w czasie składania wniosku o dotację i procedury przetargowej jest kluczowym
zagadnieniem przy realizacji projektów hybrydowych. W praktyce trudno jest zaplanować
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy UE w terminie skoordynowanym
z procesem przetargowym w formule ppp. Wiążą się z tym 2 pytania: na jakim etapie procesu
udzielania zamówienia na ppp należy przedłożyć Komisji wniosek o przyznanie dofinansowania oraz jak zaawansowany powinien być proces ppp w momencie składania do Komisji
wniosku o dofinansowanie? Możliwe są 2 rozwiązania: wniosek o przyznanie dofinansowania
można składać albo przed komercyjnym zamknięciem projektu (tj. podpisaniem umowy
z partnerem prywatnym) lub po nim. Wybór zależeć będzie od charakterystyki samego
projektu, stosunku dotacji do całej kwoty finansowania, charakteru procesu akceptacji
na szczeblu krajowym oraz skłonności do podejmowania ryzyka, zarówno po stronie sektora
publicznego, jak i prywatnego.

Wariant 1. przyznanie dofinansowania przed komercyjnym zamknięciem projektu
Beneficjent musi mieć opracowane wysokiej jakości studium wykonalności, by z dużym
prawdopodobieństwem określić stabilność finansową projektu i niezbędną wysokość wkładu
finansowego z funduszy. Analiza finansowa pozwala na określenie odpowiedniego poziomu
wkładu ze środków UE17, a ponadto stanowi ocenę rentowności inwestycji i trwałości
projektu.
Zalety:
• cały proces jest krótszy, ponieważ nie ma konieczności czekania ze złożeniem wniosku
o dofinansowanie do momentu udzielenia zamówienia na ppp;
• sektor prywatny ma możliwość uwzględnienia dotacji unijnej w swoich ofertach;
• zmniejsza ryzyko dla sektora prywatnego dotyczące dostępności dotacji;
• przyciąga liczniejszą grupę uczestników przetargu.
Wady:
• istnieje ryzyko, że otrzymane oferty okażą się dużo wyższe (lub dużo niższe), niż przewidywano w studiach wykonalności oraz analizie kosztów i korzyści. Spowoduje to tym samym
nadmierne finansowanie projektu lub niedofinansowanie projektu przy użyciu funduszy
unijnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że taka sama sytuacja może powstać
w przypadku projektów tradycyjnych, w których luka finansowa może zostać znacznie

17		

Dokument roboczy nr 4 Komisji pn. „Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”, str. 7.
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obniżona lub zwiększona po przetargu, jeśli zakontraktowane koszty inwestycyjne
znacznie różnią się od kosztów szacowanych na etapie studium wykonalności. Ryzyka
tego można także uniknąć, jeżeli w dokumentacji przetargowej to nie najniższa cena
stanowi kryterium udzielenia zamówienia w modelu ppp, a stanowi je czynnik niemający wpływu na poziom dotacji (np. kwota dodatkowych wydatków kapitałowych
lub czas trwania umowy).

Wariant 2. wniosek o przyznanie dofinansowania składany po komercyjnym zamknięciu
projektu
Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy studium wykonalności nie jest wystarczająco szczegółowe i brakuje wystarczających informacji, aby złożyć wniosek, lub przypadków, w których
wyniki analizy ofert przetargowych, szczególnie w przypadku dialogu konkurencyjnego,
mogłyby znacznie wpłynąć na dane finansowe projektu. Taki sposób postępowania można
też wykorzystać, jeżeli wnioskodawca chce zmniejszyć ryzyko konieczności ponownego
składania wniosku ze względu na zmiany w kosztach projektu i poziomie dotacji wynikłe
w procesie przetargu.
Komisja Europejska zdecydowanie preferuje wariant 2 – składanie wniosku o dofinansowanie, gdy faza ppp jest bardziej zaawansowana i partner prywatny jest już wybrany,
choć na gruncie obowiązujących przepisów nie ma takiego wymogu.
Zalety:
• możliwość uwzględnienia kompletnych informacji na temat złożonych ofert we wniosku
o dofinansowanie;
• zwiększa szanse, że proces zatwierdzenia projektu zakończy się sukcesem;
• skraca czas zatwierdzenia dofinansowania z funduszy UE.
Wady:
• wydłużenie całkowitego czasu trwania procedury;
• dofinansowanie z funduszy może nie zostać przyznane nawet po komercyjnym
zamknięciu projektu.
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4.2 Obliczenie wielkości dofinansowania
W większości projektów hybrydowych po stronie partnera prywatnego leży ryzyko pozyskania
pełnego finansowania projektu. W tym celu powinien on zabezpieczyć finansowanie
ze środków własnych i/lub pozyskać finansowanie dłużne zarówno dla części niekwalifikowalnej swoich wydatków, jak również części kwalifikowalnej, która nie będzie mogła zostać
zrefundowana z dotacji UE ze względu na ograniczoną kwotę dotacji.
Kluczowym aspektem każdego projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE
jest określenie optymalnego poziomu współfinansowania UE, tak aby był on dopasowany do
rzeczywistych potrzeb. Ma to na celu maksymalne wykorzystanie ograniczonych publicznych
zasobów finansowych, wyeliminowanie negatywnego wpływu na mechanizmy rynkowe
oraz maksymalizację efektu dźwigni finansowej dotacji18.
W przypadku projektów hybrydowych, podobnie jak w innych projektach, poziom dofinansowania ustalany jest na podstawie obowiązujących regulacji. Co do zasady, wszystkie
projekty mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowanych nie większe niż na poziomie
określonym dla danej osi programu operacyjnego. Trzeba mieć jednocześnie na uwadze,
że szczególne podejście w tym zakresie obowiązuje w przypadku tzw. projektów generujących dochód.
Projektem generującym dochód19 (przychód netto) jest projekt współfinansowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności, którego całkowity koszt
przekracza 1 mln euro, w wyniku realizacji którego generowane będą przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, pod warunkiem, iż:
• zdyskontowane przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne (w przypadku projektu,
dla którego można oszacować dochód z wyprzedzeniem) lub rzeczywiste przychody
generowane przez projekt w okresie do 5 lat od jego zakończenia przewyższają koszty
operacyjne projektu w tym okresie (w przypadku projektu, dla którego nie można
oszacować dochodu z wyprzedzeniem);
• wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE (dawniej art. 87 TWE),
w tym pomocy de minimis;
• wsparcie nie jest związane z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006.
Dla wszystkich projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość oszacowania
dochodu z wyprzedzeniem, poziom dofinansowania ustala się przy zastosowania metody
luki w finansowaniu.

18		

Poradnik Urzędu Zamówień Publicznych, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, 2010 r., str. 147.

19

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód pkt. 7.6 Podrozdział 6 – Obliczanie wartości dofinansowania z funduszy UE,
str. 28.
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Gdy poziom szacowanych dochodów spowoduje, że projekt będzie rentowny, dofinansowanie UE może nie zostać przyznane. Natomiast w przypadku, gdy planowany poziom
przychodów będzie niewystarczający do pokrycia kosztów lub nie będzie zapewniał
wystarczających środków na spłatę zobowiązań finansowych (kredytów lub pożyczek
zaciągniętych przez partnera prywatnego) dofinansowanie ze środków unijnych może
stanowić brakujący element w montażu finansowym.
Jak wskazano wyżej, w zakresie sposobu obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu
ppp, który jest projektem generującym dochód, stosowane są te same reguły co w przypadku inwestycji nie będących projektami ppp. Różnica (i do pewnego stopnia trudność)
w przypadku projektu ppp polega na tym, iż założenia ekonomiczno–finansowe konieczne
dla obliczenia luki finansowej powinny być dostarczone przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za organizację wdrażania i finansowania projektu. W projektach hybrydowych
jest to partner prywatny, który może przedstawić takie dane dopiero w ofercie, którą kieruje
do podmiotu publicznego.
Podmiot publiczny może przygotować analizę ekonomiczno–finansową dla projektu ppp
na podstawie własnych założeń i przewidywań przed uzyskaniem ofert ze strony partnerów
prywatnych. Wyniki takiej analizy będą obarczone o wiele większą dozą niepewności,
niż wyniki analizy przeprowadzonej z użyciem danych dostarczonych przez partnera
prywatnego.
Okoliczności te skutkują określonym podejściem do sposobu przeprowadzenia oceny wniosku
o dofinansowanie projektu hybrydowego przez służby Komisji Europejskiej, co wskazano
w poprzedzającym podrozdziale 4.2.1 – Przygotowanie i przebieg procesu wnioskowania
o dotację. W przypadku projektu System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania KE
oczekiwała przedstawienia do oceny wniosku po wyborze partnera prywatnego, przygotowanego na podstawie danych pochodzących z zawartej umowy ppp.
Część projektów ppp, w szczególności projekty koncesyjne, które opierają się na uzyskiwaniu
pożytków od użytkowników końcowych, ma charakter przedsięwzięć komercyjnych i tym
samym są, co do zasady, projektami generującymi dochód.
Udział środków unijnych w projekcie ppp obniża koszty finansowania inwestycji. Oznacza
to, że w przypadku projektów generujących dochód okres zwrotu zainwestowanego
kapitału może być krótszy, niż gdyby środków UE nie uwzględniono. Partner publiczny
powinien dążyć do przeniesienia korzyści wynikających z refundacji UE na swoją stronę.
Wydaje się, że możliwym do zastosowania tutaj modelem jest przyjęcie, że obniżenie kosztów
finansowych przedsięwzięcia powinno skutkować:
• w przypadku projektów finansowanych z opłat ponoszonych przez użytkowników
– stosowną obniżką wysokości taryf;
• w przypadku projektów finansowanych ze środków publicznych – stosowną obniżką
wysokości opłaty za dostępność.
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Wykres 20. Środki UE a model ppp

dotacja UE
środki
publiczne

opłaty od użytkowników
oraz
opłaty za dostępność

finansowanie
prywatne
Źródło: Opracowanie własne

W niektórych przypadkach (np. projekty polegające na termicznej utylizacji odpadów połączonej z produkcją energii) finansowanie inwestycji realizowanej przez partnera prywatnego
ze środków UE może prowadzić równocześnie do obniżenia opłaty za dostępność (zobowiązanie gminy wobec partnera prywatnego) oraz kosztów utrzymania systemu w postaci tzw.
opłaty śmieciowej (zobowiązanie mieszkańców i firm wobec gminy). Zjawisko to zachodzi,
ponieważ gmina w istocie pośredniczy między partnerem prywatnym zapewniającym usługi
utylizacji odpadów a wytwarzającymi odpady mieszkańcami i firmami.
W niektórych przypadkach, poza środkami UE, partner publiczny (beneficjent) może dążyć
do dalszych obniżek kosztów usług świadczonych przez partnera prywatnego. Jest to możliwe,
gdy określony projekt stwarza możliwość uzyskania wielu źródeł przychodów. Jest to również
dobrze widoczne w ww. projektach odpadowych. Strony mogą przyjąć, że przychody uzyskane
przez partnera prywatnego z dodatkowych źródeł (sprzedaż energii oraz certyfikatów energetycznych) obniżają koszt opłat ponoszonych przez gminę wobec partnera prywatnego.
Wykres 21. Przykładowy model instytucjonalny w ramach projektu
POIiŚ 2.1-13 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
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Źródło: Opracowanie własne
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Wymagania związane z zaangażowaniem środków unijnych mogą stanowić dodatkowe
ogniwo wzmacniające i zabezpieczające całe przedsięwzięcie. Zarówno od strony trwałości
projektu pod względem formalno-prawnym (w szczególności w zakresie dokumentowania
wydatków, monitorowania efektów rzeczowych i finansowych, okresowych kontroli i ewaluacji), jak również od strony finansowej, co Komisja Europejska wskazała już w 2003 r.: Istnienie
instytucji przyznającej środki oraz wola zaangażowania środków publicznych daje stronie
prywatnej dodatkowo pewne gwarancje dotyczące wagi projektów i sponsorów20.
Należy pamiętać, że środki UE mogą występować w projektach hybrydowych nie tylko
w postaci bezzwrotnej refundacji wydatków. Możliwe jest również wykorzystanie wspólnotowych instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym (jako gwarancje, pożyczki,
itp., np. JESSICA). Zakres możliwego wsparcia wynika z reguł funkcjonowania określnego
instrumentu. Zaangażowanie tego rodzaju kapitału jest rezultatem podobnych przyczyn
i niesie podobne skutki co finansowanie refundacyjne. Środki te są niezbędnym uzupełnieniem w montażu finansowym projektu, zaś koszt ich wykorzystania pozwala na tańszą
obsługę projektu w fazie operacyjnej.

4.3 Kwalifikowalność wydatków w projektach ppp
Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi, beneficjentem projektu UE może być podmiot
gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operację21. Całość wydatków objętych projektem hybrydowym,
aby zakwalifikować się do wsparcia ze środków UE, musi spełniać stosowne wymagania
krajowe i wspólnotowe. W tym zakresie projekty ppp nie różnią się niczym od tradycyjnych
projektów UE. Zatem wydatki kwalifikowalne muszą być bezpośrednio związane z projektem,
poniesione przez upoważniony do tego podmiot w okresie kwalifikowalności właściwym
dla danego programu operacyjnego22, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez odpowiednie instytucje.
Na poziomie krajowym reguły kwalifikowalności zostały doprecyzowane, a w niektórych
przypadkach rozwinięte. Jednak w żadnym przypadku nie stworzono wprost możliwości,
by status beneficjenta mógł uzyskać podmiot, który został wybrany do realizacji projektu
jako partner prywatny w projekcie ppp. W tej sytuacji w określonych projektach hybrydowych wykorzystano model tzw. podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków
kwalifikowanych. Podmiot taki (wybrany partner prywatny), nie posiadając formalnie
statusu beneficjenta, był jednocześnie uprawniony do ponoszenia wydatków i zobowiązany
przy realizacji projektu do przestrzegania reguł zapewniających kwalifikowalność wydatków
w taki sposób, by mogły one zostać zrefundowane ze środków UE. Podmiot upoważniony
rozliczał się z ponoszonych kosztów za pośrednictwem beneficjenta projektu.

20		

Wytyczne dotyczące udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowane przez Komisję Europejską,
Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, styczeń 2003 r., str. 79.

21		

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

22		

Ibidem, art. 56 ust. 1–3.
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Wykres 22. Przykładowy obieg dokumentów finansowych w ramach projektu
POIiŚ 2.1-13 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
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Źródło: Opracowanie własne

Jednym z ograniczeń dla projektów UE, w tym hybrydowych, jest okres kwalifikowalności
wydatków. Charakter projektów ppp (obejmujących fazę budowy i eksploatacji/świadczenia
usług) przekłada się na wieloletni okres obowiązywania umowy ppp i tym samym przekazywania wynagrodzenia od podmiotu publicznego do partnera prywatnego. W przypadku
funduszy strukturalnych w obecnej perspektywie finansowej wydatki kwalifikowalne mogą
być ponoszone do dnia 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, iż koszty ponoszone przez beneficjenta
w ramach projektu hybrydowego po tej dacie nie będą rozliczone do refundacji. Takie
uwarunkowania oznaczają, iż wszelkie opóźnienia w zakresie ponoszonych wydatków niosą
ryzyko straty części lub całości dofinansowania UE w projekcie. W projektach hybrydowych
obarczonych ww. ryzykiem partnerzy powinni mieć świadomość, iż opieszałość działań może
skutkować koniecznością zwiększenia finansowania ze źródeł komercyjnych, co wiąże się
z określonymi kosztami finansowymi, które nie występują w przypadku dotacji UE. W projektach hybrydowych istotnym zagadnieniem jest określenie między stronami uwarunkowań
oraz poziomu odpowiedzialności za możliwą utratę dotacji UE na skutek opóźnień lub innych
okoliczności powodujących niekwalifikowalność wydatków.
W przypadku projektów hybrydowych należy również mieć na uwadze, iż nie wszystkie
wydatki, jakie są ujęte w umowie ppp, mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach
funduszy strukturalnych. Każdy program operacyjny, czy to na poziomie krajowym,
czy regionalnym, ma ściśle określony katalog wydatków, na które mogą być przyznane
środki UE. W przypadku, gdy część umowy ppp nie pokrywa się z założeniami określonego
programu, beneficjent projektu hybrydowego musi liczyć się z koniecznością wyłączenia
tych kosztów z puli wydatków kwalifikowalnych i tym samym znaleźć inne źródło
finansowania.
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4.4 Trwałość projektu
Projekty ppp są z natury przedsięwzięciami długookresowymi. Umowy ppp obejmują najczęściej okres kilkudziesięciu lat (znane są przypadki umów przekraczających 50 lat), co wiąże się
przede wszystkim z okresem technicznego zużycia i amortyzacji majątku oraz z opłacalnością
inwestycji (przewidywanym okresem zwrotu nakładów poniesionych przez partnera prywatnego) i możliwościami finansowymi podmiotu publicznego (spłaty zobowiązań umownych).
Oznacza to konieczność uwzględnienia wielu czynników zmieniających się w czasie. Pomimo
tych trudności wiele badań potwierdza, że umowy ppp charakteryzują się wyższą trwałością
w porównaniu do modelu tradycyjnego.
Zagadnienie trwałości projektu hybrydowego należy rozpatrywać posługując się analogicznymi regulacjami i metodami badania, jak w przypadku zwykłego projektu infrastrukturalnego
dofinansowanego ze środków unijnych. Co za tym idzie, powinien on podlegać badaniu,
z uwzględnieniem elementów definicyjnych, zasady trwałości określonych w Rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1083/2006.
Poza kwestią utrzymania przedsięwzięcia przez czas określony w umowie, istotne dla zachowania trwałości projektu jest również zachowanie wynegocjowanych przez strony warunków
umowy, w tym planowanych rezultatów i standardów świadczonych usług – są to kluczowe
elementy z punktu widzenia regulacji unijnych. Z kwestią zachowania trwałości projektu
związane są także obowiązki utrzymania określonych wskaźników projektu i dopełnienia
wszystkich warunków zawartych w umowie o dofinansowanie m.in. w odniesieniu
do beneficjenta dotacji z punktu widzenia zasad pomocy publicznej, informacji o projekcie,
archiwizacji dokumentów itp.
Wyróżnić można 2 najbardziej prawdopodobne scenariusze zmian w projekcie hybrydowym,
przy których konieczne będzie zbadanie trwałości, a ich przeprowadzenie wymagać będzie
od beneficjenta szczególnego zwrócenia uwagi na regulacje związane z wdrażaniem
funduszy europejskich:

Przypadek A: wejście operatora do projektu, tj. powierzenie podmiotowi prywatnemu
eksploatacji i utrzymania infrastruktury wzniesionej z wykorzystaniem środków UE
Co do zasady, zmiany podmiotowe w strukturze zarządzania projektem, o których mowa
powyżej, nie powodują zmiany zakresu odpowiedzialności podmiotu będącego stroną
umowy o dofinansowanie. Beneficjent nadal w pełni odpowiada za projekt do upływu okresu
określonego w umowie o dofinansowanie. Podmiot publiczny powinien zapewnić mechanizmy pozwalające wyegzekwować zapisy umowy o dofinansowanie od operatora projektu.
Wymagane jest, aby wybór operatora dokonany został na warunkach konkurencyjnych.
Po stronie beneficjenta i nowego operatora nie mogą powstać nieuzasadnione korzyści.
Dodatkowo, niezbędne jest zapewnienie, iż zmiana operatora nie będzie miała wpływu
na wysokość opłat ponoszonych przez użytkowników. Zawarcie umowy ppp/koncesyjnej
spełniającej powyższe warunki nie będzie stanowiło naruszenia zasad trwałości projektu.
Dla lepszej ochrony celów projektu beneficjent powinien uregulować kwestie związane
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z projektem UE (np. konieczność archiwizacji stosownych dokumentów, dostęp do nich oraz
dostęp do obiektów i urządzeń w przypadku kontroli) w dwustronnej umowie z partnerem
prywatnym. Działania operatora w projekcie powinny być zawsze zgodne z celem projektu
i pomocy realizowanej przez zaangażowanie funduszy europejskich.
Wejście operatora do projektu – przykład europejski
Zagadnienie trwałości projektu – unikanie znaczącej modyfikacji jako warunek
zachowania wkładu z funduszy – w projekcie koncesyjnym wystąpił we wniosku
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Włochy (sprawa
C-388/12 Gmina Ancona przeciwko Region Marchia). Projekt dotyczył budowy
pochylni w porcie morskim. Beneficjentem projektu jest Gmina Ancona, która
już po fazie budowy projektu uznała, że bezpośrednie zarządzanie przez nią pochylnią
nie jest możliwe ani celowe i zwróciła się do władz Regionu z pytaniem, czy istnieje
możliwość udzielenia podmiotowi trzeciemu koncesji na zarządzanie pochylnią
i związanymi z tym usługami. Region wydał w tym przedmiocie opinię pozytywną.
Zawarte zostało porozumienie koncesyjne między gminą a partnerem prywatnym,
uwzględniające specyfikę projektu UE.
W rezultacie kontroli projektu, które miały miejsce w trakcie trwania koncesji, Region
Marchia podjął decyzję o cofnięciu pomocy z funduszy UE, opierając ją m.in. na następujących podstawach:
1. pochylnia używana jest, obok statków rybackich, również przez statki rekreacyjne
(18% użycia pochylni);
2. koncesja na zarządzanie pochylnią została udzielona z pominięciem procedury
udzielania zamówień publicznych (w 2005 r. nie przyjęto jeszcze krajowych przepisów dokonujących transpozycji dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie zamówień
publicznych, ale w momencie przedłużenia koncesji, w kwietniu 2006 r. beneficjent
powinien opierać się o krajowy dekret ustawowy w tym zakresie).
W odpowiedzi na zarzuty ze strony regionu Gmina Ancona zakwestionowała decyzję
o cofnięciu finansowania dla projektu, przedstawiając między innymi następujące
argumenty:
1. obowiązek przestrzegania zasad udzielania zamówień pod rygorem wygaśnięcia
prawa do pomocy finansowej UE został wyraźnie przewidziany jedynie w odniesieniu
do wyboru podmiotów, którym zostały powierzone prace budowlane przy pochylni,
a nie w odniesieniu do kolejnego już etapu zarządzania tą inwestycją;
2. dla powierzenia zarządzania pochylnią nie było konieczności przeprowadzania
procedury udzielenia zamówienia publicznego ze względu na fakt, że tylko jeden
podmiot wyraził zainteresowanie tą koncesją; ponadto porozumienie zostało
zawarte w ten sposób, że ani gmina ani koncesjonariusz nie mogli osiągnąć zysków,
a zatem warunki konieczne do wszczęcia procedury zamówienia publicznego
nie zostały spełnione;
3. w odniesieniu do wykorzystywania przedmiotu projektu również przez statki
rekreacyjne, podejście takie jest zgodne z filozofią współfinansowania infrastruktury
ze środków EFRR – poprzez promowanie rozwoju działalności stanowiącej część
wspólną pokrewnych sobie sektorów gospodarki.
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Trybunał Włoski rozpatrujący spór uznał, że nie może on zostać rozstrzygnięty bez udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne dot. art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1260/1999 skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Analizując sprawę, należy stwierdzić, że całkowite cofnięcie przyznanej Gminie
pomocy przez Region oparte zostało na rzekomym naruszeniu przez Gminę zasad
udzielania zamówień publicznych przy udzielaniu podmiotowi trzeciemu koncesji.
UoD projektu budowy pochylni wspominała o tym, że karą za naruszenie obowiązku
przeprowadzenia otwartego postępowania przetargowego w związku z robotami
budowlanymi jest całkowite cofnięcie pomocy. Gmina podnosi jednak, że kara
nie odnosiła się do etapu powierzania zarządzania infrastrukturą. Ponadto, zdaniem
stron sporu, należy rozstrzygnąć, w jaki sposób powinno się rozumieć pojęcie zasadniczej modyfikacji – a mianowicie, czy przepis ten dotyczy jedynie modyfikacji fizycznej
(wybudowany obiekt ma odpowiadać temu przewidzianemu w projekcie), czy dotyczy
on też zmiany funkcjonalnej, czyli czy ma znaczenie, że obiekt jest wykorzystywany
dodatkowo, ale nie w głównej mierze, do prowadzenia działalności innej niż przewidziana została we wniosku o dofinansowanie. Wątpliwości budzi także zagadnienie,
czy w przypadku, gdy dofinansowanie wykorzystywane jest jedynie do wzniesienia
danej infrastruktury, to czy beneficjent jest związany przepisami związanymi z pozyskanymi środkami UE także na etapie udzielania koncesji na zarządzanie tą infrastrukturą.
We wrześniu 2013 r. w sprawie wypowiedział się rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE23. W swojej opinii wskazał, że pojęcie znaczącej modyfikacji ma na
względzie nie tylko modyfikacje materialne czy techniczne, ale również funkcjonalne.
Ponadto podkreślił, że udzielenie podmiotowi zewnętrznemu koncesji bezpośrednio,
tj. bez uprzedniego postępowania przetargowego, stanowi naruszenie unijnej zasady
konkurencji i przejrzystości. W jego opinii brak zysków czerpanych z koncesji przez
strony umowy nie może zwolnić zamawiającego z obowiązku przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania przed udzieleniem koncesji. Warto zaznaczyć, że opinia
rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla sędziów Trybunału ani sądów krajowych.
Do października 2013 r. spór stron nie został rozstrzygnięty przez TSUE24.

Przypadek B: wejście do projektu ppp instytucji finansującej w miejsce partnera
prywatnego
Aktualne brzmienie krajowych przepisów nie przewiduje możliwości wstąpienia podmiotów
finansujących w miejsce partnera prywatnego. Niemniej jednak scenariusz ten warto
rozważyć w kontekście planowanych zmian prawnych na potrzeby perspektywy finansowej
2014–2020. Projekt rozporządzenia ogólnego na przyszły okres programowania przewiduje
możliwość zmiany partnera prywatnego wybranego do realizacji projektu hybrydowego
jako beneficjenta, jeżeli jest to wymagane zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie

23

Pełna treść opinii rzecznika generalnego: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=140625&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5975747.

24

Szczegóły sprawy dostępne są pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2012:319:
:0004:0005:PL:PDF.
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ppp lub umowie o finansowaniu między partnerem prywatnym a instytucją finansową
współfinansującą daną operację. W takim przypadku nowy podmiot zostaje beneficjentem pod warunkiem, że instytucja zarządzająca ma pewność, iż będzie on w stanie
podejmować wszystkie obowiązki dotychczasowego beneficjenta. Rozwiązanie to ma być
jedną z możliwości działania w sytuacji wystąpienia problemów i braku zdolności kontynuo
wania projektu przez pierwotnie wybranego partnera prywatnego. Wówczas przejęcie
projektu przez podmiot finansujący, już w trakcie jego realizacji, nie będzie stanowiło
zmiany charakteru własności – jednej z przesłanek badanych dla zachowania trwałości
projektu.

4.5 Pomoc publiczna
Trudność z oceną, czy w projektach hybrydowych wystąpić może pomoc publiczna
wynika w dużej mierze z wysokiego stopnia ich złożoności oraz wielowątkowego charakteru
partnerstwa między stronami.
Należy zauważyć, iż zgodnie z artykułem 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega
przepisom dotyczącym pomocy publicznej, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące
warunki:
• udzielane jest przez państwo lub ze środków publicznych;
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców
albo produkcję określonych towarów);
• skutkuje tym, że przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych
niż oferowane na rynku;
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi UE.
W odniesieniu do występowania pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach
programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007–2013, należy mieć na uwadze,
iż pomoc może wystąpić na 3 różnych poziomach25, tj. wsparcia beneficjenta (najczęściej
gminy), podmiotu, który będzie zarządzał powstałym obiektem (partner prywatny),
oraz ewentualnie podmiotów (przedsiębiorców) korzystających z powstałej infrastruktury.
Przy ocenie poszczególnych przedsięwzięć należy zweryfikować takie zasady, jak: otwartość,
przejrzystość, bezwarunkowość (niedyskryminacyjność) oraz odpowiednie upublicznienie
procedur przetargowych.
W przypadku udostępnienia infrastruktury należałoby również zwrócić uwagę na takie
elementy, jak:
• przejrzysty mechanizm wynagrodzenia (zapewnienie równowagi świadczeń, brak
nadmiernej rekompensaty);
• precyzyjne ustalenie wzajemnych zobowiązań stron;
• ustalenie poziomu zysku;

25		

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007–2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzem do rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach
regionalnych programów operacyjnych, marzec 2008, MRR, str. 42.
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•
•
•

podział (ewentualnie zwrot) dodatkowych (nadmiernych) zysków;
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (system kar);
kontrola (monitoring) realizacji przedsięwzięcia.

Kwestia występowania pomocy publicznej ma również odzwierciedlenie w sposobie
wyliczania kwoty dofinansowania w przypadku projektów hybrydowych. Konsekwencją
stwierdzenia występowania pomocy publicznej jest brak obowiązku obliczania luki finansowej w danym projekcie (co może w rezultacie przełożyć się na znaczne uproszczenie
procesu oceny projektu, jak również na ułatwienie i usprawnienie procesu przygotowania
i realizacji projektu). Oznacza to także jasny sygnał w zakresie potrzeb po stronie partnera
prywatnego do określenia pozostałych potrzeb finansowych w związku z inwestycją w celu
zamknięcia finansowego projektu. Przedmiotowe rozważania zostały przeprowadzone m.in.
w ramach projektu ppp w Solcu-Zdroju, jak również w projektu budowy kompleksu term
w Gostyninie.

4.6 Lista pytań kluczowych dla realizacji projektów hybrydowych
Poniżej prezentujemy listę pytań, pogrupowanych w 12 obszarów tematycznych, jakie
powinien zadać sobie każdy podmiot publiczny planujący realizację projektu hybrydowego.
Pytania te zwracają uwagę na kluczowe zagadnienia dotyczące uzyskania dofinansowania
unijnego, przeprowadzenia procedury przetargowej, podziału ryzyk oraz, co najważniejsze,
uzyskania tzw. wartości dodanej (ang. value for money).
Lista pytań kluczowych dla realizacji projektów hybrydowych26
1. Rola głównych zainteresowanych stron w ppp i warunki przyznania funduszy UE
•
•
•

Kim są kluczowe zainteresowane podmioty oraz jaki
odpowiedzialności?
Kto otrzymuje fundusze unijne i na jaki cel?
Jaki jest stosunek umowny między zainteresowanymi stronami?

jest

zakres

ich

2. System finansowania
•
•
•

26

Jakie fundusze wykorzystuje się w celu finansowania projektu i w jaki sposób?
Jaka część wydatków jest współfinansowana przez fundusze unijne?
Kiedy następuje współfinansowanie z funduszy UE (faza budowy czy
eksploatacji)?

Opracowano na podstawie: 1) Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publicznoprywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, Sprawozdanie
sporządzone na podstawie umowy o doradztwo zawartej z PriceWaterhouseCoopers, grudzień 2010, str. 11;
2) Wytyczne Komisji w sprawie udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Wytyczne dotyczące udanego
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowane przez Komisję Europejską, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki
Regionalnej, styczeń 2003, str. 83; 3) Partnerstwo Publiczno-Prywatne poradnik praca zbiorowa, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010, str. 147.
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3. Określenie optymalnego poziomu dofinansowania unijnego
•
•
•
•
•
•
•

Czy współfinansowanie unijne zostało dopasowane do rzeczywistych potrzeb
beneficjenta?
Jak zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonych (publicznych) zasobów
finansowych?
W jaki sposób wyeliminować prawdopodobieństwo zniekształcenia mechanizmów
rynkowych?
W jaki sposób zmaksymalizować efekt dźwigni finansowej dofinansowania
unijnego?
Czy ppp nie jest traktowane jako swoisty instrument sztucznego obniżenia poziomu
długu publicznego?
Czy nie zachodzi nadmierne wynagradzanie partnera prywatnego za świadczone
przez niego usługi?
Czy dopasowano wielkość dofinansowania do rzeczywistych potrzeb
zamawiającego?

4. Beneficjenci kwalifikujący się do uzyskania dofinansowania unijnego
•

Kim są potencjalni beneficjenci?

5. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach funduszy UE
•
•
•

Jakie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne?
Jak długo wydatki będą stanowiły środki kwalifikowalne, biorąc pod uwagę długi
okres eksploatacji projektów ppp?
Jak ustala się lukę w finansowaniu i wylicza dotację unijną?

6. Prawo własności do majątku
•
•

Kto jest właścicielem infrastruktury?
Czy możliwe jest przewłaszczenie?

7. Kryteria przetargowe i procedury udzielania zamówień odpowiednie dla ppp
•
•
•
•
•
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Jakie procedury udzielania zamówień są dostępne i na jakich kryteriach opiera się
wybór optymalnej procedury udzielania zamówień?
Czy zostało zapewnione pełne i otwarte uczestnictwo stron w rynku obejmujące
również równość w traktowaniu?
Czy stosowane są przejrzyste procedury udzielania zamówień publicznych?
Czy stosowane są dyrektywy dotyczące zamówień publicznych?
Czy wykorzystanie finansowania za pomocą funduszy unijnych wpływa na dobór
kryteriów wyboru dla ppp, a jeśli tak, to w jaki sposób?
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8. Koordynacja ppp w czasie, w odniesieniu do procesu przyznawania funduszy UE
•

•

Jakie są kluczowe punkty styczności między nadawaniem struktury i procedurą
przetargową ppp a przygotowaniem wniosku o dofinansowanie? Czy przetarg
na wybór partnera prywatnego powinien poprzedzić wniosek o dofinansowanie,
czy na odwrót?
W jaki sposób koordynować procedurę przetargową ppp i proces składania
wniosku o dofinansowanie (planowanie w czasie i zarządzanie)?

9. Podział ryzyka
•
•
•

Jakie rodzaje ryzyka powinny być brane pod uwagę?
W jaki sposób zidentyfikowane rodzaje ryzyka dzieli się pomiędzy sektor publiczny
a prywatny?
W jaki sposób dokonuje się pomiaru rodzajów ryzyka i ich wpływu?

10. Kwestie podatkowe
•
•

Jakie występują konsekwencje podatkowe dla projektu hybrydowego?
Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę w celu optymalizacji struktury podatkowej,
zachowania zgodności z przepisami unijnymi i uniknięcia sytuacji, w której w danym
okresie osiągnięcie określonych przychodów nie powodowałoby obowiązku
podatkowego?

11. 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?
W jaki sposób można zapewnić partnera publicznego do trwałego udziału w procedurach kontrolnych, stosowanych w przyjętych bądź narzuconych standardach?

12. Ochrona interesu publicznego
•
•
•
•

Czy zapewnienie warunków, w których połączenie ppp i środków UE zaowocuje
wyższą jakością usług świadczonych w ramach dotowanego partnerstwa?
Jak uzyskać większą efektywność ekonomiczną?
Czy istnieje zagwarantowanie możliwości renegocjowania kontraktu, jeśli zachodzić
będzie konieczność zrównoważenia relacji między partnerami?
Czy realizacja ppp nie może oznaczać odwrócenia uwagi od konsekwencji
społecznych tego rodzaju współpracy również w zakresie jej wpływu na rynek
pracy i rozwój społeczno-ekonomiczny wspólnoty zaangażowanej w tego typu
współpracę?
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Rozdział 5.
Duże projekty hybrydowe
5.1 Definicja dużego projektu
Zgodnie z artykułem 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 duży projekt jest zdefiniowany
jako taki, który spełnia następujące warunki:
• składa się z szeregu robót, działań lub usług, jego celem samym w sobie jest
ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym
lub technicznym;
• posiada jasno określone cele;
• jego koszt całkowity przekracza 50 mln euro.
Są to kryteria o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Ważne jest, żeby wszystkie
wymienione warunki zostały spełnione jednocześnie.
Niepodzielność oznacza, że przy podziale projektu na części, poszczególne zadania
nie powinny mieć charakteru operacyjnego przy jednoczesnym założeniu, że projekt jako
całość jest operacyjny.
Dla określenia kosztu całkowitego przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę wszystkie koszty
związane z realizacją projektu. Wyróżniamy następujące podziały kosztów: planowane
i ostatecznie poniesione oraz kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Przy tych ostatnich należy
włączyć również koszty poniesione jeszcze przed 1 stycznia 2007 r.
W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg dużego projektu
w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, należy zastosować kurs
wymiany euro/zł, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych kursów
stosowanych przez KE z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o dofinansowanie27. Czyli jeśli składamy wniosek w czerwcu 2013 r., należy wziąć pod uwagę
okres: grudzień 2012–maj 2013. Wyznaczony w ten sposób kurs jest ustanowiony jako stały
aż do zakończenia realizacji i ostatecznego rozliczenia projektu.
Możliwa jest również sytuacja, w której projekt na etapie wnioskowania o dofinansowanie
nie został identyfikowany jako duży, zaś na późniejszym etapie doszło do wzrostu kosztów
całkowitych. W takim przypadku do określenia, czy inwestycja uzyskała status dużego
projektu, również stosuje się kurs wymiany euro/zł obowiązujący w momencie złożenia
wniosku o dofinansowanie.

27

Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach
elektronicznych http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en.
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5.2 Wniosek dla dużego projektu
Duży projekt posiada szczególny charakter, ponieważ obejmują go dodatkowe wymogi.
Co istotne, w procedurę oceny i zatwierdzenia docelowo zaangażowana jest KE. Ma ona
ostateczny głos w sprawie potwierdzenia decyzji organu krajowego o przyznaniu dofinansowania dla projektu.
W pierwszej kolejności duży projekt przechodzi ocenę po stronie krajowej w oparciu o wniosek
o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami. Po pozytywnym zakończeniu oceny
przez instytucje pośredniczące pierwszego lub drugiego stopnia przygotowywany jest
tzw. wniosek o potwierdzeniu wkładu finansowego do dużego projektu, którego wzór
został opracowany przez KE i stanowi załącznik XXI/XXII do Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006. W praktyce wniosek ten nie różni się od wniosku o dofinansowanie z wyjątkiem
tego, że wartości w zł przelicza się na euro. Wniosek ten jest przekazywany do KE za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (SFC).
W niektórych sektorach (środowisko, transport) występuje praktyka, zgodnie z którą umowy
o dofinansowanie są podpisywane jeszcze przed przekazaniem wniosku do KE. Wówczas
refundacja wydatków następuje jeszcze przed uzyskaniem pozytywnej decyzji KE. Takie
rozwiązanie jest możliwe dzięki nowelizacji rozporządzenia 1083/2006 z 7 kwietnia 2009 r.
(Rozporządzeniem Rady (WE) nr 284/2009). W przypadku negatywnej decyzji KE beneficjent
jest zobowiązany do zwrotu środków.

5.3 Ocena JASPERS
Zadaniem JASPERS jest udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych,
które ubiegać się będą o dofinansowanie ze środków UE. Wyniki wsparcia (w postaci
tzw. Action Completion Note) są przekazywane do Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem
o potwierdzenie wkładu wspólnotowego. Opinia JASPERS pełni istotną rolę w procesie
weryfikacji dużych projektów przez Komisję Europejską, gdyż pozwala na ocenę projektu
w trybie przyspieszonym (tzw. fast track). Polega on na tym, że służby Komisji Europejskiej nie
przekazują wówczas projektu do weryfikacji przez zatrudnionych przez siebie zewnętrznych
ekspertów.
W przypadku projektów hybrydowych, oprócz typowych dokumentów podlegających
ocenie KE (dokumentacja środowiskowa, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści),
JASPERS skupia swoją uwagę na kwestiach specyficznych dla tego rodzaju przedsięwzięć,
które są opisane w kontrakcie ppp, takich jak podział kluczowych ryzyka oraz mechanizm
wynagradzania.
Zadaniem JASPERS jest zbadanie, czy zastosowanie formuły ppp jest w przypadku danego
projektu uzasadnione. Ponadto, JASPERS bada, czy kontrakt ppp zawiera zapisy, które
z jednej strony gwarantują trwałość finansową projektu oraz optymalne rozwiązania
z punktu widzenia bezpośrednich użytkowników projektów, z drugiej zaś strony nie sprawiają,
że projekt uzyska nadmierne dofinansowanie.
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5.4 Ocena Komisji Europejskiej
Ocena dużego projektu przez Komisję Europejską przebiega zgodnie z warunkami określonymi w art. 40 i 41 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Komisja Europejska w ciągu 3 miesięcy od złożenia poprawnie przygotowanego wniosku
powinna wydać decyzję potwierdzającą dofinansowanie bądź też odrzucającą dany
wniosek. Bieg tego terminu ulega zawieszeniu w przypadku pojawienia się kwestii, które
wymagają wyjaśnienia ze strony państwa członkowskiego.
W praktyce, w przypadku większości dotychczasowych dużych projektów Komisja Europejska
formułowała różnego rodzaju uwagi (w szczególności odnosiły się one do kwestii środowiskowych oraz analizy kosztów i korzyści), co istotnie wpływało na czas oceny wniosków.
W perspektywie finansowej 2007–2013 uwidocznił się problem zmiany kosztów całkowitych
w trakcie oceny wniosku przez Komisję Europejską, np. w ramach oszczędności poprzetargowych. W tego rodzaju sytuacjach Komisja Europejska oczekiwała pełnej aktualizacji
wniosku, co w praktyce oznaczało dla projektów generujących dochód rekalkulację luki
finansowej.
Proces oceny wniosku kończy się wydaniem decyzji, która określa maksymalną kwotę
dofinansowania projektu. Decyzja zawiera również załącznik opisujący zakres rzeczowy
projektu.
Możliwa jest refundacja wydatków poniesionych w projekcie jeszcze przed wydaniem
decyzji Komisji Europejskiej. Wiąże się z tym jednak ryzyko, że w przypadku negatywnej
decyzji, beneficjent będzie zmuszony do zwrotu refundacji.
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5.5 Przykładowy harmonogram przygotowania dużego projektu
hybrydowego
W przypadku projektów hybrydowych równolegle realizowane są 2 procesy: wyboru
partnera prywatnego i uzyskania dofinansowania ze środków UE. Poniższy schemat ilustruje
na osi czasu, jak powyższe procesy przebiegają i jak na siebie wzajemnie oddziałują.
Wykres 24. Schemat procesu przygotowania dużego projektu hybrydowego
Proces wyboru partnera
prywatnego

Proces ubiegania się
o dofinansowanie UE

Analiza ex-ante i test rynkowy

Wniosek o dofinansowanie

1
Ocena wniosku o dofinasowanie
na poziomie krajowym
oraz przez JASPERS

Ogłoszenie przetargu

2

Umowa o dofinansowanie

3

Przekazanie wniosku
do Komisji Europejskiej

Dialog konkurencyjny

Wybranie partnera prywatnego

4

Aktualizacja
wniosku

Ocena wniosku
przez Komisję
Europejską

Zamknięcie finansowania
Decyzja Komisji Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, przygotowania projektu hybrydowego należy
rozpocząć i prowadzić równolegle 2 procesy – ubieganie się o dofinansowanie oraz wybór
partnera prywatnego, które są różne w dynamice i celu. Poniżej zawarto komentarze
do kluczowych momentów rozwoju projektu hybrydowego, gdzie te 2 działania wchodzą
w pośrednią lub bezpośrednią relację.
1. Analiza początkowa i test rynkowy inicjują pracę nad przygotowaniem projektu.
Na tym etapie beneficjent powinien rozpocząć również prace nad przygotowaniem
dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania UE. Po zakończeniu testów
rynkowych koncepcja projektu może być na tyle dojrzała, że możliwe będzie złożenie
wniosku o dofinansowanie.
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2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, która do momentu wydania pozytywnej decyzji
KE jest umową warunkową, możliwe jest rozpoczęcie postępowania obejmującego wybór
partnera prywatnego. Oczywiście można wszcząć je na wcześniejszym etapie, ale wiąże
się to z ryzykiem, gdyż beneficjent nie będzie miał pewności, że dotacja faktycznie
zostanie mu udzielona. Podpisanie UoD stanowi istotny kamień milowy w procesie
ubiegania się o dofinansowanie UE. Należy jednak pamiętać, że nie jest ona gwarancją
uzyskania refundacji poniesionych wydatków, gdyż istnieje ryzyko wydania negatywnej
decyzji przez KE lub zakwestionowania wydatków przez instytucje weryfikujące wnioski
o płatność.
3. Kolejnym kluczowym punktem w procesie ubiegania się o dofinansowanie UE jest moment
złożenia wniosku do KE. W przedstawionym schemacie proponuje się, aby wniosek
ten został złożony po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, gdyż na tym etapie
koncepcja projektu powinna być już dojrzała i zweryfikowana przez potencjalnych
partnerów prywatnych. Oczywiście możliwe jest złożenie wniosku do KE na wcześniejszym
etapie, jednak z praktyki wynika, że nie jest to model preferowany przez KE (szerzej patrz
podrozdział 4.1).
4. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony do KE przed wyborem partnera prywatnego,
jest wysoce prawdopodobne, że KE zażąda aktualizacji tego wniosku po zakończeniu
procedury przetargowej. Oczywiście taka konieczność zajść może wyłącznie w sytuacji,
gdy w momencie wyboru partnera prywatnego ocena KE jest nadal w toku. Natomiast
w przypadku, gdy KE wydała już pozytywną decyzję dla tego projektu, nie można
wykluczyć, że konieczna będzie zmiana tej decyzji.
Wydanie pozytywnej decyzji KE z jednej strony jest ukoronowaniem procesu uzyskania
dofinansowania dla dużego projektu hybrydowego, a jednocześnie stanowi potwierdzenie
kwoty dotacji, która zostanie udzielona dla projektu.
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Rozdział 6.
Propozycje ułatwień dla inwestycji realizowanych
w formule ppp dla perspektywy 2014–2020
Polska od początku aktywnie promowała zastosowanie szczególnego podejścia do
projektów ppp w ramach regulacji dotyczących polityki spójności. W pierwotnej wersji
projektu rozporządzenia ogólnego w zakresie wdrażania funduszy europejskich na lata
2014–2020 nie było żadnych zapisów poświęconych specyfice tego rodzaju inwestycji.
Przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej tekstu kompromisowego, który zawiera odrębny
rozdział poświęcony projektom ppp stanowi ogromny sukces polskich negocjatorów. Należy
pamiętać, że jedną z podstawowych zasad negocjacji unijnych jest, że nic nie jest ustalone,
dopóki wszystko nie jest ustalone. W praktyce oznacza to, że przepisy dotyczące ppp będzie
można uznać za ostatecznie uzgodnione dopiero w momencie przyjęcia całego pakietu
legislacyjnego.
Oficjalna prezentacja projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata
2014–2020 odbyła się 11 października 2011 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych.
Podczas posiedzeń grupy roboczej Rady UE ds. działań strukturalnych (SAWP) 12–13
października 2011 r. zainicjowano prace na poziomie roboczym.
Dyskusja nad zapisami poświęconymi ppp w rozporządzeniu ogólnym została zainicjowana
przez grupę roboczą ds. łączenia ppp ze środkami UE w ramach EPEC. Na spotkaniu grupy
w dniu 1 grudnia 2011 r. w Warszawie przedstawiono propozycję w powyższym zakresie.
Następnie propozycja ta została przekazana prezydencji duńskiej, która podjęła ten temat
na forum SAWP. Dzięki staraniom polskich negocjatorów powstał tekst kompromisowy,
który uwzględnił większość postulatów zawartych w materiale grupy roboczej EPEC. Tekst
ten został przyjęty 26 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych
w ramach częściowego podejścia ogólnego (ang. partial general approach) w formie
odrębnego rozdziału w przyszłym rozporządzeniu ogólnym.
Projekt rozporządzenia ogólnego na lata 2014–2020 proponuje szereg rozwiązań, które mogą
ułatwić realizację projektów hybrydowych w przyszłości:

Definicja projektów ppp
Do projektu rozporządzenia ogólnego wprowadzono definicję projektu ppp. Przepisy
szczegółowe przewidziane dla tego rodzaju inwestycji mają pierwszeństwo nad pozostałymi
zapisami rozporządzenia. Stanowi to wyraźny sygnał, że łączenie funduszy unijnych i modelu
ppp jest zasadne, zaś natura tego modelu wymaga zapewnienia szczególnego podejścia.
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Nowa definicja beneficjenta
Oprócz wprowadzenia definicji ppp, projekt rozporządzenia ogólnego zawiera również m.in.
odrębną definicję beneficjenta projektu ppp. Proponowane przepisy stwierdzają, że w przypadku projektów realizowanych w formule ppp za beneficjenta uznanym może być zarówno
podmiot publiczny, jak i podmiot prywatny, które zamierzają zawrzeć umowę ppp.
Rozwiązanie takie może umożliwić sytuację, w której beneficjent, czyli podmiot publiczny
inicjujący projekt, będzie mógł zaproponować, aby partner prywatny po podpisaniu umowy
ppp został beneficjentem projektu. W takiej sytuacji na partnerze prywatnym spoczywają
obowiązki wynikające z pełnienia funkcji beneficjenta projektu. Z drugiej strony możliwe jest
refundowanie wydatków ponoszonych przez tego partnera.
Ww. zmiany podyktowane są m.in. tym, że umożliwienie włączenia partnera prywatnego
do projektu, który otrzymuje dofinansowanie, ułatwić może monitorowanie danej inwestycji,
gdyż to podmiot prywatny jest bliżej projektu, a w związku z tym będzie lepiej przygotowany
organizacyjnie do prowadzenia sprawozdawczości oraz rozliczeń finansowych.
Umożliwienie włączenia jednostki prywatnej do projektu na prawach beneficjenta będzie
pomocne również przy rozwiązywaniu kwestii powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
a powiązanych z problematyką rozliczenia podatku VAT. W obecnej sytuacji projekty ppp
generują koszty na rzecz partnera publicznego z tytułu faktur wystawianych przez partnera
prywatnego, które obejmują kwoty związane z podatkiem VAT. W przypadku, gdy podmiot
publiczny nie ma możliwości odzyskania VAT, podatek ten w istotny sposób zwiększa koszty
projektu. W takiej sytuacji VAT w zakresie kosztów inwestycyjnych podlegać może częściowej
refundacji ze środków UE, jednak nadal pozostaje problem zapewnienia wkładu własnego
na sfinansowanie pozostałej części kosztów VAT.
Projekt rozporządzenia daje również możliwość zmiany beneficjenta – partnera prywatnego
podczas realizacji projektu ppp. Oczywiście takie udogodnienie jest uwarunkowane
tym, że musi być to zgodne z umową ppp oraz umową finansowania zawartą pomiędzy
podmiotem prywatnym a instytucją finansującą projekt ppp. Tu również instytucja zarządzająca musi zostać zapewniona, że nowo wybrany partner prywatny spełnia wszystkie
obowiązki/warunki wymagane od beneficjenta. Zatem wyżej opisana możliwość zmiany
beneficjenta nie będzie rozumiana jako zmiana właściciela, inicjatora projektu.
Celem wprowadzenia tych zapisów było zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta
– partnera prywatnego w sytuacji, gdy nie wywiązuje się on ze zobowiązań wynikających
z umowy ppp lub umowy zawartej z instytucją finansującą projekt. W takim wypadku
zmiana beneficjenta – partnera prywatnego jest konieczna z punktu widzenia osiągnięcia
celów projektu i zachowania jego operacyjności. Przedmiotowe zapisy umożliwią zmianę
beneficjenta na zasadach zbliżonych do stosowanych praktyk na rynku komercyjnym,
czyli poprzez wybranie nowego podmiotu wykonawczego, bądź np. przez samodzielnie
wejście instytucji finansującej (banku) do projektu. Pozwoli to na utrzymanie korzyści,
jakie płyną z zastosowania ppp w danej inwestycji.
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Nowe zasady kwalifikowania kosztów w projektach ppp
Co do zasady, jeśli beneficjentem środków unijnych będzie podmiot publiczny inicjujący
projekt w formule ppp, wydatki na jego realizację zostaną uznane za kwalifikowalne w przypadku, jeśli zostały przez niego poniesione. W takiej sytuacji możliwe jest również uznanie
za kwalifikowalne wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego, pod warunkiem,
że spełnione zostaną jednocześnie 2 poniższe warunki:
• beneficjent zawarł umowę ppp z partnerem prywatnym;
• instytucja zarządzająca stwierdziła, że wydatki deklarowane przez beneficjenta zostały
opłacone przez partnera prywatnego i że operacja jest zgodna ze stosownymi przepisami
unijnymi i krajowymi, a także z programem operacyjnym oraz warunkami wsparcia dla
danej operacji.

Nowe zasady refundowania wydatków poniesionych w ramach umów ppp
W przypadku projektów ppp realizowanych w oparciu o model opłaty za dostępność,
płatności na rzecz partnera prywatnego dokonywane są sukcesywnie w trakcie całego
okresu operacyjności infrastruktury. Taki model wynagradzania staje się swoistą zachętą
finansową do świadczenia przez partnera prywatnego usług na wysokim poziomie w całym
okresie realizacji umowy ppp. Z kolei w projektach dofinansowanych ze środków UE jedną
z podstawowych zasad jest to, że refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta
następuje niezwłocznie po poniesieniu wydatku kwalifikowalnego (wybudowaniu infrastruktury). Przekazanie partnerowi prywatnemu znaczących środków pieniężnych tuż po
zakończeniu budowy infrastruktury może częściowo osłabić efekt ww. zachęty finansowej.
W celu pogodzenia tych 2 odmiennych podejść, w projekcie rozporządzenia na potrzeby
projektów ppp wprowadzono specyficzny mechanizm refundacji wydatków ponoszonych
przez partnera prywatnego. Mechanizm ten polega na tym, że refundacja nie jest
przekazywana partnerowi prywatnemu automatycznie po złożeniu prawidłowego wniosku
o płatność, ale przelewana na tzw. rachunek powierniczy prowadzony przez podmiot
publiczny. Zasady przekazywania refundacji z rachunku powierniczego na rzecz partnera
prywatnego określać będzie umowa ppp. Możliwe będzie rozłożony tej refundacji w czasie
na cały okres realizacji tej umowy (wykraczać może poza okres kwalifikowania wydatków).
Dzięki temu zachowany będzie efekt zachęty finansowej, który ma kluczowe znaczenie dla
zachowania wysokiej jakości usług świadczonych przez partnera prywatnego w modelu
opłaty za dostępność.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że rachunek powierniczy może mieć zastosowanie wyłącznie
w modelu, w którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny, zaś partner prywatny
jest podmiotem ponoszącym wydatki kwalifikowalne.
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Podsumowanie i wnioski
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO 2007–2013 zidentyfikowało 19 projektów
hybrydowych. 16 z nich ma podpisane umowy o dofinansowanie z funduszy UE, a 9 także
umowę z partnerem prywatnym. Projekty hybrydowe, mimo ich stosunkowo niewielkiej
liczby, stanowią ponad 60% wartości rynku wszystkich umów ppp w Polsce zawartych na
podstawie ustawy o ppp i ustawy o koncesji. Łączna wartość projektów hybrydowych,
realizowanych w Polsce w latach 2009–2013 wynosi prawie 4 mld zł, z czego dofinansowanie
unijne przewidziane jest na łączną kwotę ponad 2 mld zł.
Projekty hybrydowe z reguły są projektami o dużej wartości. Średnia wartość takiego projektu
wynosi ponad 230 mln zł. W przypadku tradycyjnych projektów ppp w Polsce, tj. bez dofinansowania unijnego, kwota nakładu inwestycyjnego wynosi około 23 mln zł. Największym
projektem ppp realizowanym w Polsce jest hybrydowy projekt budowy spalarni odpadów
w Poznaniu – System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.
Realizacja projektów hybrydowych daje liczne korzyści zarówno podmiotowi publicznemu,
jak i prywatnemu. Współfinansowanie projektu z funduszy UE umożliwia m.in. ukształtowanie
ceny za świadczone usługi na poziomie dostępnym dla społeczeństwa oraz podniesienie
rentowności inwestycji. Udział środków UE zwiększa także atrakcyjność projektu, gdyż
potwierdza zaangażowanie strony publicznej. Innymi słowy, obecność finansowania UE
uwiarygadnia inwestycję w oczach instytucji finansujących oraz partnerów prywatnych.
Beneficjenci projektów współfinansowanych z wykorzystaniem środków UE zobowiązani są
stosować szczegółowe wytyczne oraz zalecenia nadrzędnych instytucji, m.in. w obszarze
zamówień publicznych, co powoduje, że projekty tego typu są zazwyczaj dobrze
zaplanowane pod względem finansowym i organizacyjnym, a ich realizacja odbywa się
w zakładanych terminach.
Podsumowując, warto podkreślić warunki, jakie powinien spełniać projekt, aby zostać
projektem hybrydowym28:
• projekt musi spełniać kryteria finansowania unijnego (musi być zgodny z wymaganiami
danej osi priorytetowej w ramach programu operacyjnego);
• projekt musi być atrakcyjny dla inwestora prywatnego;
• projekt musi mieć właściwy harmonogram czasowy, umożliwiający wdrożenie w okresie
jednej perspektywy finansowej, tak aby przetarg, negocjacje i budowa odbyły się
w jednym okresie programowania;
• podjęcie decyzji o realizacji projektu w formule ppp z wykorzystaniem funduszy europejskich musi być podjęte na wczesnym etapie planowania inwestycji;
• analiza finansowa i analiza kosztów oraz korzyści wraz z ilościową analizą ryzyka
(komparator sektora publicznego/analiza wartości dodanej – value for money) muszą
wskazywać na tego typu finansowanie jako najlepsze rozwiązanie dla projektu.

28

Wykorzystanie funduszy UE w PPP - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości, maj 2011, EPEC
(tłumaczenie MRR i MG), str. 34 http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Partnerstwo+publiczno+pryw
atne/Publikacje+i+opracowania.
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Podsumowanie i wnioski

Należy podkreślić, że możliwe są 2 ścieżki realizacji projektów hybrydowych: wniosek
o przyznanie dofinansowania można składać przed komercyjnym zamknięciem projektu
(tj. podpisaniem umowy z partnerem prywatnym) lub po nim. Wybór zależeć będzie
od samego projektu, stosunku dotacji do całej kwoty finansowania, charakteru procesu
akceptacji na szczeblu krajowym oraz skłonności do podejmowania ryzyka, zarówno
po stronie sektora publicznego, jak i prywatnego. W Polsce, w przypadku 3 z 9 projektów
hybrydowych z podpisanymi umowami ppp, najpierw dokonano wyboru partnera prywatnego, a następnie podpisano UoD.
Warto podkreślić, że dla kolejnej perspektywy finansowej UE w okresie 2014–2020 wejdą
w życie regulacje ułatwiające realizację tego typu projektów. W założeniu przepisy te wyeliminują wiele przeszkód, z jakimi spotykaliśmy się przy realizacji projektów hybrydowych
w latach 2007–2013. Dlatego też należy się spodziewać znacznego wzrostu wykorzystania
partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich.
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7.

6.

5.

ustawa PZP (dialog
konkurencyjny)

koncesja na usługi

koncesja na usługi

ustawa PZP
(budowa) i ustawa
o koncesji na roboty
budowlane lub
usługi (operator
infrastruktury)
ustawa PZP (dialog
konkurencyjny)

koncesja na roboty
budowlane

8.04.2013
25 lat
25.07.2012
11 lat
12.2012
7 lat
19.04.2013
10 lat

2010
10 lat

DBFO
PPP 4
DB+O
PPP 1
DB+O
PPP 1
DBO
PPP 2

DBFO
PPP 4

23.01.2012 DBFO
11 lat
PPP 4

realizacja
(budowa)
eksploatacja
i zarządzanie
eksploatacja
i zarządzanie
realizacja
(budowa)

podpisanie
umowy ppp
ogłoszenie
na wybór
wykonawcy

podpisanie
umowy ppp

podpisanie
UoD
podpisanie
UoD
podpisanie
UoD
podpisanie
UoD

podpisanie
UoD

podpisanie
UoD
podpisana
umowa
o pożyczkę
JESSICA

7

16.11.2010

327,04

61,32

38,75

06.2010
08.2010
2010

757,83

407,11

95,78

19,83

9

5.10.2011

23.12.2010

7.01.2013

13.10.2011

8

226,34

44,96

29,54

352,00

283,64

41,91

6,80

10

Etap
realizacji UE:
– planowany
– złożony
data
Wartość
WoD
podpiWartość dofinan– odrzucony
sania
projektu sowania
WoD
umowy
(mln zł) przez UE
– preumowa
o dofinan(mln zł)
– podpisanie
sowanie
UoD
– umowa
o pożyczkę
– rozliczony

POIiŚ
2007–2013
RPO Śląskie
2007–2013
RPO Śląskie
2007–2013
PO RPW
2007–2013

RPO Wielkopolskie
2007–2013

RPO Pomorskie
2007–2013

RPO Świętokrzyskie
2007–2013

11

Program
operacyjny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, Instytucji Zarządzających oraz analiz własnych.

System Gospodarki Odpadami dla
Miasta Poznania
Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem
Naukowo-Technologicznym (SPNT)
Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku
Dębowiec w Bielsku-Białej
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
– województwo warmińsko-mazurskie

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą

3.

4.

Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów
przydworcowych w Sopocie

2.

Etap realizacji
ppp:
– planowany
– ogłoszenie na
Podstawa prawna
wybór partnera
data
wyboru partnera
– podpisanie
zawarcia
Model
– koncesja na usługi
umowy ppp
umowy
PPP/wg
Lp.
Nazwa projektu
– koncesja na roboty
– realizacja
ppp/czas
JASPERS
budowlane
(budowa)
trwania
– ustawa PZP
– realizacja,
umowy
– inne (jakie)
wybór
operatora
– eksploatacja
i zarządzanie
1
2
3
4
5
6
I. Projekty z podpisanymi umowami z partnerami prywatnymi oraz UoD (o łącznej wartości 2 221,84 mln zł)
Kompleks mineralnych basenów
koncesja na roboty
09.01.2009 DBFO
eksploatacja
1.
w Solcu-Zdroju
budowlane
27 lat
PPP 4
i zarządzanie
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19.

18.

17.

III.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

II.

9.

8.

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
ustawa PZP
23.08.2013 DBFO
realizacja
podpisanie
RPO Małopolskie
Małopolska Sieć Szerokopasmowa
27.06.2013 192,33
54,38
i koncesja
bd
PPP 4
(budowa)
UoD
2007–2013
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ustawa PZP (dialog
26.09.2013 DBO
realizacja
podpisanie
PO RPW
11.03.2011 321,85
222,85
– województwo podkarpackie
konkurencyjny)
bd
PPP 2
(budowa)
UoD
2007–2013
Projekty z podpisanymi umowami o dofinansowanie zaawansowanych pod względem wyboru partnera publiczno-prywatnego (o łącznej wartości 1 560,76 mln zł)
realizacja,
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ustawa PZP (przetarg
bd
DB+O
podpisanie
PO RPW
wybór
27.01.2011 200,73
139,42
– województwo świętokrzyskie
nieograniczony)
7 lat
PPP 1
UoD
2007–2013
operatora
realizacja,
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ustawa PZP (przetarg
DB+O
podpisanie
PO RPW
bd
wybór
15.04.2011 250,75
174,10
– województwo podlaskie
nieograniczony)
PPP 1
UoD
2007–2013
operatora
realizacja,
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej ustawa PZP (dialog
DB+O
podpisanie
PO RPW
bd
wybór
21.01.2011 385,08
266,97
– województwo lubelskie
konkurencyjny)
PPP 1
UoD
2007–2013
operatora
Likwidacja obszarów wykluczenia
realizacja,
ustawa PZP (przetarg
bd
DB+O
podpisanie
RPO Dolnośląskie
informacyjnego i budowa dolnośląskiej
wybór
29.01.2013 215,00
149,70
nieograniczony)
7 lat
PPP 1
UoD
2007–2013
sieci szkieletowej
operatora
ustawa PZP (dialog
bd
DBO
ogłoszenie na
podpisanie
RPO Mazowieckie
Internet dla Mazowsza
28.09.2011 493,34
340,94
konkurencyjny)
7 lat
PPP 2
wybór partnera UoD
2007–2013
Budowa stacji gazowej wysokiego
ciśnienia, sieci gazowej średniego
ciśnienia relacja Dębowa Łąka–Książki–
koncesja na roboty
bd
DBFO
ogłoszenie na
podpisanie
RPO WK-P
Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią
20.03.2013
7,72
2,63
budowlane i usługi
25 lat
PPP 4
wybór partnera UoD
2007–2013
rozdzielczą średniego ciśnienia na
terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo
Pomorskie – Etap I
Budowa stacji gazowej wysokiego
koncesja na roboty
bd
DBFO
ogłoszenie na
podpisanie
RPO WK-P
20.03.2013
8,14
2,78
ciśnienia (…) – Etap II
budowlane i usługi
25 lat
PPP 4
wybór partnera UoD
2007–2013
Projekty planowane (o łącznej wartości 285,63 mln zł)
Rozbudowa Szpitala Św. Wincenplanowany
tego a’ Paulo Sp. z o.o. w Gdyni
ustawa PZP (dialog
bd
DBFO
ogłoszenie na
instrument
RPO Pomorskie
w celu rozszerzenia usług medycznych
bd
70,00
52,50
konkurencyjny)
20 lat
PPP 4
wybór partnera zwrotny
2007–2013
z uwzględnieniem udziału partnera
JESSICA
prywatnego w ramach ppp
RPO Śląskie
Budowa Centrum Przesiadkowego
bd
bd
bd
planowany
planowany
bd
214,32
bd
2007–2013 lub
w Zabrzu
29 lat
2014–2020
Kompleksowa termomodernizacja
ustawa PZP (dialog
RPO Lubuskie
budynków oświatowych Gminy Świdnica
bd
bd
planowany
planowany
bd
1,31
bd
konkurencyjny)
2007–2013
w formule ppp
RAZEM
4 068,23 2 391,46
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Załącznik 2.
Fiszki projektów hybrydowych30
1. Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju
Skrócony opis
projektu

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej, promocja atrakcyjności
turystycznej regionu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy przez wypracowanie i rozwój nowego, markowego, regionalnego produktu turystycznego.
Zakres rzeczowy projektu zakłada budowę i wyposażenie hali basenowej
z podziałem na część rehabilitacyjną i rekreacyjną, w tym: basenu dla dzieci,
zespołu szatniowonatryskowego, części odnowy biologicznej, pomieszczeń
administracyjnych i socjalnych. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, z zadaszoną
strefą wejścia, trzema klatkami schodowymi, windą, podjazdem dla osób
niepełnosprawnych, basenem zewnętrznym, tarasem przy restauracji i dwoma
tarasami w strefie SPA. Na terenie budynku znajdują się pomieszczenia do
zabiegów hydroterapeutycznych oraz usług dodatkowych, tj. odnowa biologiczna, rekreacja dla najmłodszych, gastronomia.

Podmiot publiczny/ Gmina:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Solec-Zdrój
świętokrzyskie

Malinowy Zdrój Sp. z o.o.

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (19,33%)
wydatki kwalifikowalne (80,67%), w tym:
dofinansowanie UE (42,50%)
współfinansowanie – budżet państwa (7,50%)
wkład własny Beneficjenta (50%)
Podział ryzyk

19 833 248,25 zł
3 833 248,25 zł
16 000 000,00 zł
6 800 000,00 zł
1 200 000,00 zł
8 000 000,00 zł

Podmiot publiczny pełni obowiązki Beneficjenta w rozumieniu RPOWŚ, w tym
składanie wniosków o płatność.
Partner prywatny poniósł koszty budowy obiektu (w tym koszty kwalifikowalne),
odpowiada za wybudowanie obiektu, eksploatowanie i ponoszenie kosztów
związanych z utrzymaniem. Poprzez eksploatację obiektu należy rozumieć
kompleksowe czynności związane z korzystaniem z przedmiotu koncesji przez
Koncesjonariusza, w tym utrzymanie go oraz pobieranie z niego pożytków
i innych dochodów.

Etap realizacji ppp

Eksploatacja i zarządzanie (faza operacyjna)

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 9 stycznia 2009 r.
Okres trwania umowy ppp: 27 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt konkursowy

Duży projekt

NIE

Więcej o projekcie

Raport pt. Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego Kompleks
Mineralnych Basenów w Solcu-Zdroju, punkt 4 bibliografii

Strona internetowa

www.basenymineralne.pl

30		

13 października 2011 r.
Regionalny Program Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Priorytet II,
Działanie 2.3 Promocja gospodarcza
i turystyczna regionu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13, Instytucji Zarządzających oraz analiz własnych.

58

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

2. Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie
Skrócony opis
projektu

Celem projektu jest rewitalizacja zabudowy w rejonie dworca PKP w Sopocie,
przebudowa gminnych dróg, wybudowanie nowych parkingów, usprawnienie
organizacji ruchu drogowego, poprawa jakości terenów zieleni gminnej,
usprawnienie transportu zbiorowego, rozwój turystyki, zwiększenie efektywności
zarządzania gminnymi i kolejowymi obiektami i urządzeniami efektywności
publicznej oraz promocja miasta Sopot i PKP. W ramach projektu powstanie
dwupoziomowy plac miejski połączony z ul. Bohaterów Monte Cassino,
podziemny parking dla 240 samochodów, nowy dworzec PKP przygotowany
do obsługi ok. 5800 osób na dobę, a także nowy hotel oraz kompleks galerii
handlowo-usługowych. Inwestor planuje, że wszystkie te obiekty oddane będą
do użytku wiosną 2014 r.

Podmiot publiczny/ Miasto:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Sopot
pomorskie

Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.

Struktura finansowa Wydatki kwalifikowalne w tym:
dofinansowanie UE – JESSICA (43,76%)
Podział ryzyk

95 780 000,00 zł
41 910 000,00 zł

Podmiot publiczny odpowiada za pełnienie obowiązków Beneficjenta środków
UE. Jego zadaniem jest zaprojektowanie, sfinansowanie, budowa i pełne
wyposażenie zespołu budynków na terenie obecnego dworca PKP oraz
terenów sąsiadujących.
Partner prywatny odpowiada za utrzymanie i zarządzanie całego kompleksu
w terminie wskazanym w umowie.

Etap realizacji ppp

Podpisana umowa o pożyczkę

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 23 stycznia 2012 r.
Okres trwania umowy ppp: 11 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt konkursowy

7 stycznia 2013 r.
Regionalny Program Województwa Pomorskiego
na lata 2007–2013

Pożyczka JESSICA to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja
innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np.
w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki. Mechanizm finansowy
JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego
źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.
Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.sopot.pl
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3. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą
Skrócony opis
projektu

Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego
dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez
Internet. Budowa sieci w Wielkopolsce to położenie prawie 4 tys. rurociągu
kablowego oraz 5 tys. kilometrów światłowodów w całym województwie, do
najniższych jego szczebli. Projekt koncentruje się na białych obszarach NGA (tj.
obszarach, na których obecnie nie ma infrastruktury NGA, a inwestorzy prywatni
nie planują inwestycji w taką infrastrukturę w najbliższych przyszłości). Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do subsydiowanej infrastruktury
stworzy zachęty do inwestycji w segmenty NGA ostatniej mili. Drugim celem
projektu jest umożliwienie korzystania z nowej sieci, aby wyeliminować przepaść
cyfrową w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach,
na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Podmiot publiczny/ Miasto:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Poznań (Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.)
wielkopolskie

INEA S.A., ASTA-NET Małdziński oraz Ryczek Sp. Jawna

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu:
Wydatki niekwalifikowalne (18,03%)
Wkład partnera prywatnego (30,33%)
Wydatki kwalifikowalne (81,97%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
wkład własny Beneficjenta (15,00%)
Podział ryzyk

407 110 196,40 zł
73 413 314,11 zł
123 467 846,46 zł
333 696 882,29 zł
283 642 394,94 zł
50 054 532,35 zł

Partner publiczny jest odpowiedzialny za pełnienie obowiązków Beneficjenta,
który będzie właścicielem infrastruktury.
Operator infrastruktury odpowiada za zarządzanie wybudowaną siecią, tj.
utrzymanie, konserwację infrastruktury oraz świadczenie usług dla operatorów
sieci dostępowych.

Etap realizacji ppp

podpisanie umowy ppp, ogłoszenie na wybór wykonawcy

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawa zamówień publicznych (budowa)
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (operator infrastruktury)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 2010 r.
Okres trwania umowy ppp: 10 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Strona internetowa

www.szerokopasmowawielkopolska.pl
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23 grudnia 2010 r.
Regionalny Program Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007–2013, Priorytet II
Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.7
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

4. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania
Skrócony opis
projektu

Celem projektu jest uprządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi Poznania i 9 gmin, w tym: zwiększenie udziału odpadów komunalnych
poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu, zwiększenie ilości odpadów
zbieranych selektywnie, poprawa stanu środowiska i krajobrazu; zwiększenie
ilości energii cieplnej wytworzonej w procesie przetwarzania odpadów;
zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, poprzez wytwarzanie energii w procesie
przetwarzania odpadów; zwiększenie odzysku surowców wtórnych; zwiększenie
świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami; wzrost liczby
nowych miejsc pracy; zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
W ramach kontraktu nr 1 przewidziane jest zaprojektowanie i budowa instalacji
termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności 210  000 Mg/rok, na terenie Elektrociepłowni Karolin.
Natomiast zaprojektowanie i budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych (IDOW) o wydajności 10  000 MG/rok, na terenie składowiska
w Suchym Lesie – stanowi przedmiot kontraktu nr 2.

Podmiot publiczny/ Miasto:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Poznań
wielkopolskie

Sita-Zielona Energia Sp. z o.o.

Struktura finansowa Wydatki całkowita projektu (bez VAT):
maksymalne dofinansowanie UE (46,45%)
wkład partnera prywatnego (52,36%)
współfinansowanie – budżet państwa (1,19%)
Podział ryzyk

757 830 839,08 zł
352 000 000,03 zł
396 831 059,09 zł
8 999 779,96 zł

Partner publiczny jest odpowiedzialny za pełnienie obowiązków Beneficjenta
w rozumieniu RPOWW.
Partner prywatny jest Generalnym Wykonawcą, głównym inwestorem
i operatorem nowo wytworzonych w ramach projektu środków trwałych
oraz pobierającym opłaty za odbiór odpadów od dostawców – tzw. opłaty
na bramie.

Etap realizacji ppp

Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji,
przygotowanie terenu budowy.

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa PPP, Ustawa PZP (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 8 kwietnia 2013 r.
Okres trwania umowy ppp: 43 miesiące na realizację zad. inwest.+ 25 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Więcej o projekcie

Dokumentacja projektu hybrydowego, punkt 3 bibliografii

Strona internetowa

www.ekokonsultacje.pl

5 października 2011 r.
Program Infrastruktura i Środowisko na lata
2007–2013, Priorytet II Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych
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5. Zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym (SPNT)
Skrócony opis
projektu

Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta,
polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu
do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii;
wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy,
a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii. Projekt
stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym,
zapewniając odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem
technicznym oraz wsparcie merytoryczne. Jego misją jest stymulowanie rozwoju
gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie,
wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze
nowoczesnych technologii.

Podmiot publiczny/ Gmina:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Sosnowiec
śląskie

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Struktura finansowa Wartość projektu
Dofinansowanie UE (76,23%)
Podział ryzyk

38 750 000,00 zł
29 540 000,00 zł

Partner publiczny przekazał dyspozycji dwa obiekty przeznaczone na potrzeby
świadczenia usług dla innowacyjnych przedsiębiorstw, wybudowane w ramach
środków UE.
Partner prywatny pełni funkcję operatora SPNT za wynagrodzeniem w postaci
prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania
pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych
od lokatorów parku z tytułu najmu pomieszczeń oraz świadczenia usług.

Etap realizacji ppp

Eksploatacja i zarządzanie

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 25 lipca 2012 r.
Okres trwania umowy ppp: 11 lat
Model PPP 3:
DB+O

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny (stanowi część projektu pt. Gospodarcza Brama Śląska
Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park
Naukowo-Technologiczny, zadanie 1 i zadanie 2)

Duży projekt

NIE

Strona internetowa:

www.spnt.sosnowiec.pl
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czerwiec oraz sierpień 2010 r.
Regionalny Program Województwa Śląskiego
na lata 2007–2013, Priorytet I Badania i rozwój
technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,
Działanie 1.1 Wznowienie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu.

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

6. Zarządzanie infrastrukturą sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej
Skrócony opis
projektu

Celem projektu jest zarządzanie powstałą infrastrukturą na stoku Dębowca,
gdzie powstały: kolej kanapowa o długości 600 m, trasa narciarska zjazdowa,
wyciąg zaczepowy dla dzieci o długości 84 m, park linowy, plac zabaw
dla dzieci wyposażony m.in. w piramidę wspinaczkową, huśtawki, skałkę
i ściankę wspinaczkową, karuzelę itp. Ponadto na stoku Dębowca powstały:
ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza z 6 tablicami informacyjnymi, siłownia
terenowa, elementy małej architektury, system naśnieżania i oświetlenia stoku,
infrastruktura techniczna (wodociąg, pompownie, kanalizacja) oraz budynki
kubaturowe (dolna stacja kolei, górna stacja kolei, pomieszczenie technicznomagazynowe) zakupiono również urządzenia utrzymania stoku m.in. ratrak,
quad terenowy, odśnieżarkę i skuter śnieżny. W bezpośrednim sąsiedztwie
dolnej stacji kolei na Dębowcu powstał parking przeznaczony na 110 miejsc
parkingowych.
Projekt ten stanowi część projektu indywidualnego pn. Rozwój infrastruktury
turystycznej Subregionu Południowego, zakres rzeczowy projektu obejmuje dwa
komponenty:
1. modernizacja pływalni START oraz
2. zagospodarowanie stoku Dębowca w całoroczną infrastrukturę
turystyczno-rekreacyjną.

Podmiot publiczny/ Gmina:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Bielsko-Biała
śląskie

ZIAD Bielsko-Biała S.A.

Struktura finansowa Wartość projektu
Dofinansowanie UE (73,32%)
Podział ryzyk

61 320 000,00 zł
44 960 000,00 zł

Partner publiczny przekazał do dyspozycji obiekt, który został wybudowany
w ramach środków UE.
Partner prywatny pełni funkcję operatora na usługi polegające
na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca
w Bielsku-Białej.

Etap realizacji ppp

Eksploatacja i zarządzanie

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: grudzień 2012 r.
Okres trwania umowy ppp: 7 lat
Model PPP 3:
DB+O

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny (stanowi część projektu pt. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
w Bielsku-Białej)

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.debowiec.beskidy.pl

2010 r.
Regionalny Program Województwa Śląskiego
na lata 2007–2013, Priorytetu III – Turystyka,
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura
okołoturystyczna/podmioty publiczne
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7. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie
Skrócony opis
projektu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie województwa szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom,
podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa, możliwość
korzystania z usług dostępu do Internetu oraz usług kolokacyjnych kanalizacji
i urządzeń. Sieć, z liczbą 226 węzłów, w łącznej długości wynosić będzie ponad
2,2 tys. km i obejmie swoim zasięgiem niemal połowę obszaru regionu.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
/beneficjent
Województwo: warmińsko-mazurskie
Partner prywatny

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.
(platforma inwestycyjna, powołana przez trzy spółki Hawe, Alcatel-Lucent
Polska i TP Teltech)

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,58%)
Wydatki kwalifikowalne (81,42%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
współfinansowanie – budżet państwa (10,00%)
wkład własny Beneficjenta (5,00%)
Podział ryzyk

327 041 042,07 zł
60 755 977,71 zł
266 285 064,36 zł
226 342 304,70 zł
26 628 506,43 zł
13 314 253,23 zł

Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci
wybudowanej infrastruktury oraz uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego
na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wchodzących w skład sieci.
Po jego stronie leżą ryzyka:
– niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych;
– niższych od prognozowanych przychodów z czynszu dzierżawnego oraz
zmianą wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia
umowy;
– trudności przy zwrotnym przekazywaniu składników majątkowych w ramach
realizacji przedsięwzięcia.
Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia części wydatków na jego realizację, w tym wydatków
związanych z realizacją komponentu szkoleniowego. Przyjmuje na siebie
ryzyka:
– związane z brakiem możliwości realizacji bądź opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia w terminie, a także ryzyko związane z popytem na usługi świadczone
z wykorzystaniem infrastruktury, zmianami cen i trendów na rynku usług telekomunikacyjnych, a także sytuacji gospodarczej w skali makroekonomicznej;
– wynikające z ewentualnych niższych od prognozowanych przychodów
z prowadzonej działalności oraz ryzyko wzrostu kosztów prowadzenia tej
działalności.

Etap realizacji ppp

realizacja (budowa)

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawa Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 19 kwietnia 2013 r.
Okres trwania umowy ppp: 10 lat
Model PPP 3:
DBO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Strona internetowa

www.wrotapodlasia.pl
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16 listopada 2010 r.
Program Rozwoju Polski Wschodniej na lata
2007–2013, Priorytet II Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 2.1
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

8. Małopolska Sieć Szerokopasmowa
Skrócony opis
projektu

Projekt MSS zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach
województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej,
infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych
operatorów, zasoby tworzące sieci szkieletowo-dystrybucyjne. W ramach
projektu powstanie sieć o długości ponad 3000 km, zawierająca blisko 500
węzłów telekomunikacyjnych. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte
dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj.
mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski: Województwa Małopolskiego
(Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
/beneficjent
spółka zależna spółki HYPERION S.A.)
Województwo:
małopolskie
Partner prywatny

Spółka MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz COMP S.A. z siedzibą w
Warszawie

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (33,47%)
Wkład partnera prywatnego (66,74%)
Wydatki kwalifikowalne (66,53%), w tym:
dofinansowanie UE (42,50%)
współfinansowanie – budżet państwa (7,50%)
wkład własny Beneficjenta (50,00%)
Podział ryzyk

192 331 600,65 zł
64 381 386,65 zł
128 356 493,65 zł
127 950 214,00 zł
54 378 840,95 zł
9 596 266,05 zł
63 975 107,00 zł

Podmiot publiczny jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację
powinien prowadzić nadzór inwestycji z punktu widzenia realizacji warunków
umowy o dofinansowanie.
Partner prywatny odpowiada za zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie
na terenie województwa małopolskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej,
węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zgodnie z przedstawionymi w programie funkcjonalno-użytkowym relacjami
i lokalizacjami węzłowymi oraz zarządzanie nią i eksploatacja sieci.

Etap realizacji ppp

realizacja (budowa)

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – budowa, własność infrastruktury/
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – eksploatacja

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 23 sierpnia 2013 r.
Okres trwania umowy ppp: brak danych
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.mss.malopolska.pl

27 czerwca 2013 r.
Regionalny Program Województwa
Małopolskiego 2007–2013, Priorytet I
Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego
na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego.
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9. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
Skrócony opis
projektu

W ramach projektu przewiduje się wybudowanie 2000 km światłowodów oraz
ponad 14 węzłów szkieletowych i około 193 dystrybucyjnych. Sieć zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu województwa
możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych
zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie oraz umożliwi efektywną
wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej,
placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a także
mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi. Strategiczny cel, którego
realizację ma ułatwić rozwój sieci i usług szerokopasmowych, to pobudzenie
rozwoju gospodarczego województw Polski Wschodniej. Sieć będzie dostępna
na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług
telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną
infrastrukturę na terenie województwa.
W listopadzie 2011 r. projekt otrzymał notyfikację pomocy publicznej KE.
W marcu 2013 r. dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu. Od lipca 2012 r. do
września 2013 r. trwała procedura wyboru projektodawcy, wykonawcy oraz
operatora projektu.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Województwa Podkarpackiego
podkarpackie

Spółka: HAWE S.A.

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,54%)
Wydatki kwalifikowalne (81,46%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
współfinansowanie – budżet państwa (10,00%)
wkład własny Beneficjenta (5,00%)
Podział ryzyk

321 847 493,36 zł
59 676 461,38 zł
262 171 031,98 zł
222 845 377,18 zł
26 217 103,20 zł
13 108 551,60 zł

Podmiot publiczny jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację
powinien prowadzić nadzór inwestycji z punktu widzenia realizacji warunków
umowy o dofinansowanie i podejmować kluczowe decyzje dotyczące jej
realizacji.
Podmiot prywatny ma za zadanie zaprojektowanie, wybudowanie oraz
zarządzanie powstałą infrastrukturą. Po wybudowaniu sieci projekt zakłada
konieczność utrzymania oraz zarządzania siecią szerokopasmową, jak również
umożliwi generowanie przychodów telekomunikacyjnych na terenie województwa podkarpackiego.

Etap realizacji ppp

realizacja (budowa)

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: 26 września 2013 r.
Okres trwania umowy ppp: brak danych
Model PPP 2:
DBO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Strona internetowa

www.umwp.podkarpackie.pl
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11 marca 2011 r.
Program Rozwoju Polski Wschodniej
na lata 2007–2013, Priorytet II
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

10. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie
Skrócony opis
projektu

Projekt obejmuje wybudowanie 1400 km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych oraz 135 węzłów dystrybucyjnych. Głównym celem jest zapewnienie
dostępu do internetu dla 90% mieszkańców świętokrzyskiego. Z takiej możliwości
skorzystają także wszystkie firmy działające na tym terenie. Szeroki dostęp do
łącza pozwoli specjalnie zaprojektowana sieć połączeń poprzez zagęszczenie
regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej.
W styczniu 2013 r. projekt otrzymał decyzję w sprawie notyfikacji dla dużego
projektu. W listopadzie 2012 r. dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu. W styczniu
2013 r. dokonano wyboru projektodawcy i wykonawcy projektu. Kolejnym
etapem jest wybór Operatora Infrastruktury.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Województwa Świętokrzyskiego
świętokrzyskie

brak umowy z Operatorem Infrastruktury

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,29%)
Wydatki kwalifikowalne (81,71%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
współfinansowanie – budżet państwa (10,00%)
wkład własny Beneficjenta (5,00%)
Podział ryzyk

200 728 908,93 zł
36 704 686,21 zł
164 024 222,72 zł
139 420 589,31 zł
16 402 422,27 zł
8 201 211,14 zł

Partner publiczny przekaże do dyspozycji obiekt wybudowany w ramach
środków UE.
Partner prywatny
szerokopasmowej.

zaprojektuje

oraz

wykona

infrastrukturę

Etap realizacji ppp

podpisanie umowy ppp

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: 7 lat
Model PPP 3:
DB+O

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.e-swietokrzyskie.pl/sspw

sieci

27 stycznia 2011 r.
Program Rozwoju Polski Wschodniej
na lata 2007–2013, Priorytet II
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej
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11. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie
Skrócony opis
projektu

Projekt zakłada przygotowanie zainstalowanej sieci internetu szerokopasmowego o długości 1 852 km oraz zainstalowanie 181 sztuk węzłów szkieletowych
oraz dystrybucyjnych. Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie
województwa podlaskiego szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej,
zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym
z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz
z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Co
więcej, sieć ta umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami,
urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami
i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.
W listopadzie 2011 r. projekt otrzymał notyfikację pomocy publicznej KE, brak
notyfikacji dla dużego projektu. W lutym 2013 r. dokonano wyboru Inżyniera
Kontraktu. W marcu 2013 r. wybrano projektodawcę oraz wykonawcę sieci.
Kolejnym etapem jest wybór Operatora Infrastruktury.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Województwa Podlaskiego
podlaskie

Brak

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,32%)
Wydatki kwalifikowalne (81,68%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
współfinansowanie – budżet państwa (10,00%)
wkład własny Beneficjenta (5,00%)
Podział ryzyk

250 751 373,67 zł
45 927 180,44 zł
204 824 193,23 zł
174 100 564,24 zł
20 482 419,34 zł
10 241 209,65 zł

Partner publiczny udostępnia Operatorowi Infrastruktury zespół składników
majątkowych w postaci Infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem
na świadczenie w oparciu o nią i zasoby własne Operatora Infrastruktury,
tworzące Sieć telekomunikacyjną oraz dostępu telekomunikacyjnego.
Partner prywatny wykorzystując Infrastrukturę teleinformatyczną wniesioną przez
partnera publicznego, w ramach realizacji Przedsięwzięcia przygotuje Sieć telekomunikacyjną, będzie ją eksploatował i nadzorował oraz gwarantuje osobom
trzecim, w szczególności Operatorom Sieci Dostępowej, współkorzystanie
i efektywny hurtowy dostęp telekomunikacyjny do Infrastruktury telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, także dostęp do budynków i Infrastruktury
telekomunikacyjnej, w szczególności do Infrastruktury teleinformatycznej stanowiącej wkład Województwa.

Etap realizacji ppp

brak

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: brak danych
Model PPP 1:
DB+O

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Strona internetowa

www.si.wrotapodlasia.pl, www.polskaszerokopasmowa.pl
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15 kwietnia 2011 r.
Program Rozwoju Polski Wschodniej
na lata 2007–2013, Priorytet II
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

12. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie
Skrócony opis
projektu

Celem projektu jest powstanie ok. 2900 km sieci światłowodowej oraz zainstalowanie 312 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Sieć zapewni mieszkańcom,
podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu województwa możliwość
korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów
informacji i usług świadczonych elektronicznie oraz umożliwi efektywną
wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej,
placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a także
mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi. Strategiczny cel, którego
realizację ma ułatwić rozwój sieci i usług szerokopasmowych to pobudzenie
rozwoju gospodarczego województw Polski Wschodniej. Sieć będzie dostępna
na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług
telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną
infrastrukturę na terenie województwa.
W listopadzie 2011 r. projekt otrzymał notyfikację pomocy publicznej KE,
następnie w lutym 2013 otrzymał notyfikację dla dużego projektu. W czerwcu
2013 r. dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu. W maju 2013 r. wybrano
projektodawcę oraz wykonawcę sieci. Kolejnym etapem jest wybór Operatora
Infrastruktury.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski: Województwa Lubelskiego
/beneficjent
Województwo:
lubelskie
Partner prywatny

brak

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,44%)
Wydatki kwalifikowalne (81,56%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
współfinansowanie – budżet państwa (10,00%)
wkład własny Beneficjenta (5,00%)
Podział ryzyk

385 084 244,24 zł
71 004 103,92 zł
314 080 140,35 zł
266 968 119,29 zł
31 408 014,04 zł
15 704 007,02 zł

Podmiot publiczny: zapewnia zespół składników majątkowych składających się
na Infrastrukturę teleinformatyczną.
Podmiot prywatny: przygotuje sieć telekomunikacyjną w sposób umożliwiający
świadczenie w niej usług, będzie ją eksploatował i nadzorował oraz gwarantuje
osobom trzecim w szczególności operatorom sieci dostępowej współkorzystanie
i efektywny hurtowy dostęp telekomunikacyjny do Infrastruktury telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, także dostęp do budynków i Infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Etap realizacji ppp

Ogłoszenie na wybór partnera

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: brak danych
Model PPP 1:
DB+O

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Strona internetowa

www.lubelskie.pl, www.polskawschodnia.gov.pl

21 stycznia 2011 r.
Program Rozwoju Polski Wschodniej
na lata 2007–2013, Priorytet II
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej
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13. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci
szkieletowej
Skrócony opis
projektu

W ramach projektu planuje się wybudowanie ponad 1700 km sieci składającej się z warstwy szkieletowej oraz warstwy dystrybucyjnej zlokalizowanej
na terenach wiejskich i małych miast. Planowane jest wybudowanie 91 węzłów
sieciowych oraz dwa centra zarządzania siecią. Sieci powstałe w ramach
projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio
odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego
Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci
dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.
W grudniu 2012 r. projekt otrzymał decyzję pomocy publicznej KE, nie dotyczy
notyfikacja dla dużego projektu. W marcu 2013 r. dokonano wyboru Inżyniera
Kontraktu. W lutym 2013 r. dokonano wyboru projektodawcy i wykonawcy
projektu. Kolejnym etapem jest wybór Operatora Infrastruktury.

Podmiot publiczny/ Urząd Marszałkowski: Województwa Dolnośląskiego
/beneficjent
Województwo:
dolnośląskie
Partner prywatny

brak umowy z Operatorem Infrastruktury

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,08%)
Wydatki kwalifikowalne (81,71%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
wkład własny Beneficjenta (15,00%)
Podział ryzyk

215 000 000,00 zł
38 876 872,69 zł
176 123 127,31 zł
149 704 658,22 zł
26 418 469,09 zł

Podmiot publiczny jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację
powinien prowadzić nadzór inwestycji z punktu widzenia realizacji warunków
umowy o dofinansowanie i podejmować kluczowe decyzje dotyczące jej
realizacji.
Operator Infrastruktury z tytułu oddania infrastruktury teleinformatycznej do
używania i pobierania pożytków oraz z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Województwa miesięcznego
czynszu dzierżawnego.
Partner Prywatny zobowiązany będzie do dopłaty do czynszu dzierżawnego.

Etap realizacji ppp

podpisanie umowy ppp

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: 7 lat
Model PPP 3:
DB+O

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.umwd.dolnyslask.pl/dss
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29 stycznia 2013 r.
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007–2013, Priorytet 2
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
na Dolnym Śląsku, Działanie 2.1 Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

14. Internet dla Mazowsza
Skrócony opis
projektu

Projekt Internet dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej,
oraz wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach. Projekt
zakłada wybudowanie 542 km (oraz dzierżawę 40 km) sieci szkieletowej, 1385 km
szkieletowo-dystrybucyjnej (sieć współbieżna) oraz 1713 km sieci dystrybucyjnej
na terenie woj. mazowieckiego.
Wybudowana sieć zapewni możliwość dostępu za pośrednictwem Internetu
do usług teleinformatycznych świadczonych drogą elektroniczną dla jak
największej liczby mieszkańców, wszystkim podmiotowym gospodarczym
i podmiotom publicznym; podniesienie konkurencyjności gospodarczej
i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy
z zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt
ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować
działania, które wyrównają szanse rozwojowe.
W październiku 2012 r. projekt otrzymał decyzję pomocy publicznej, brak decyzji
dla dużego projektu. We wrześniu 2012 r. dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu.
W lipcu 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty projektodawcy,
wykonawcy oraz operatora infrastruktury.

Podmiot publiczny/ Spółka kapitałowa:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
mazowieckie

Brak

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (18,70%)
Wydatki kwalifikowalne (81,30%), w tym:
dofinansowanie UE (85,00%)
wkład własny Beneficjenta (15,00%)
Podział ryzyk

493 339 399,69 zł
92 234 196,69 zł
401 105 203,00 zł
340 939 422,55 zł
60 165 780,45 zł

Podmiot publiczny jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację
projektu, zobowiązany jest prowadzić nadzór inwestycji z punktu widzenia
realizacji warunków umowy o dofinansowanie i podejmować kluczowe decyzje
dotyczące jej realizacji.
Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, wybudowanie sieci
oraz pozyskanie istniejącej sieci na rzecz podmiotu publicznego w tym pomieszczeń i terenu pod lokalizację węzłów sieci. Następnie m.in. za przygotowanie
sieci do świadczenia usług dostępu telekomunikacyjnego, realizację obowiązku
jej utrzymania w należytym stanie technicznym, zapewnienie efektywnego,
hurtowego dostępu telekomunikacyjnego. Ponadto odpowiada za określanie
opłat za świadczone usługi dostępu telekomunikacyjnego, zgodnie umową
o ppp, należyte wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępu do sieci.

Etap realizacji ppp

brak

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: co najmniej 7 lat
Model PPP 2:
DBO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

projekt indywidualny

Duży projekt

TAK

Strona internetowa

www.idm.org.pl, www.armsa.bip.org.pl

28 września 2011 r.
Regionalny Program Województwa
Mazowieckiego 2007–2013,
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu
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15. Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja
Dębowa Łąka–Książk– Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego
ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – Etap I
Skrócony opis
projektu

Inwestycja polega na wykonaniu stacji gazowej, redukcyjno-pomiarowej
wysokiego ciśnienia oraz gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia.
Mają one doprowadzać gaz do poszczególnych miejscowości i wsi na terenie
Gminy Książki oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Ich planowana
długość to 41,683 km z możliwością podłączenia gmin sąsiednich, tj. Dębowej
Łąki i Bobrowa. Podczas realizacji projektu zostaną podłączone miejscowości
Osieczek, Książki i Brudzawki w Gminie Książki oraz Bukowiec, Jabłonowo Zamek,
Konojady, Piecewo, Mileszewy, Lembarg, Jabłonowo Pomorskie, Kamień,
Jaguszewice w Gminie Jabłonowo Pomorskie. W ramach gazyfikacji zostanie
przyłączonych min. 650 odbiorców, 250 z gminy Książki i 400 z gminy Jabłonowo
Pomorskie.
Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach.

Podmiot publiczny/ Gmina:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Książki i Jabłonowo Pomorskie
kujawsko-pomorskie

brak partnera

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (19,81%)
Wkład podmiotu prywatnego (59,90%)
Wydatki kwalifikowalne (80,19%), w tym:
dofinansowanie UE (42,50%)
współfinansowanie – budżet państwa (7,50%)
wkład własny Beneficjenta (50,00%)
Podzia³ ryzyk

7 722 125,08 zł
1 529 503,08 zł
4 625 814,08 zł
6 192 622,00 zł
2 631 864,35 zł
464 446,65 zł
3 096 311,00 zł

Podmiot publiczny ma być właścicielem gazociągów i stacji. Po zakończeniu
umowy inwestor będzie mógł wykupić urządzenia.
Partner prywatny będzie odpowiadał za wykonanie projektu, tj. wybudowanie
i sfinansowanie oraz zarządzanie inwestycją przez 25 lat. Koncesjonariusz ma
odpowiadać za nadzór inwestorski i techniczny, a także zapewnić dostawy
paliwa dla odbiorców końcowych. Wynagrodzenie dla firmy ma pochodzić
z dotacji oraz opłat z eksploatacji sieci.

Etap realizacji ppp

Ogłoszenie na wybór partnera

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: 25 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

Konkursowy

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.jablonowopomorskie.pl
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20 marca 2013 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2007–2013, Priorytet II
Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska, Działanie 2.4 Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku

Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

16. Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja
Dębowa Łąka–Książki–Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego
ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – Etap II
Skrócony opis
projektu

Inwestycja polega na wykonaniu stacji gazowej, redukcyjno-pomiarowej
wysokiego ciśnienia oraz gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia.
Mają one doprowadzać gaz do poszczególnych miejscowości i wsi na terenie
Gminy Książki oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Ich planowana
długość to 41,683 km z możliwością podłączenia gmin sąsiednich, tj. Dębowej
Łąki i Bobrowa. Podczas realizacji projektu zostaną podłączone miejscowości
Osieczek, Książki i Brudzawki w Gminie Książki oraz Bukowiec, Jabłonowo Zamek,
Konojady, Piecewo, Mileszewy, Lembarg, Jabłonowo Pomorskie, Kamień,
Jaguszewice w Gminie Jabłonowo Pomorskie. W ramach gazyfikacji zostanie
przyłączonych min. 650 odbiorców, 250 z gminy Książki i 400 z gminy Jabłonowo
Pomorskie. Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach.

Podmiot publiczny/ Gmina:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Książki i Jabłonowo Pomorskie
kujawsko-pomorskie

brak partnera

Struktura finansowa Wartość całkowita projektu
Wydatki niekwalifikowalne (19,67%)
Wkład podmiotu prywatnego (59,83%)
Wydatki kwalifikowalne (80,33%), w tym:
dofinansowanie UE (42,50%)
współfinansowanie – budżet państwa (7,50%)
wkład własny Beneficjenta (50,00%)
Podział ryzyk

8 138 777,80 zł
1 600 777,80 zł
4 869 777,80 zł
6 538 000,00 zł
2 778 650,00 zł
490 350,00 zł
3 269 000,00 zł

Podmiot publiczny ma być właścicielem gazociągów i stacji. Po zakończeniu
umowy inwestor będzie mógł wykupić urządzenia.
Partner prywatny będzie odpowiadał za wykonanie projektu, tj. wybudowanie
i sfinansowanie oraz zarządzanie inwestycją przez 25 lat. Koncesjonariusz ma
odpowiadać za nadzór inwestorski i techniczny, a także zapewnić dostawy
paliwa dla odbiorców końcowych. Wynagrodzenie dla firmy ma pochodzić
z dotacji oraz opłat z eksploatacji sieci.

Etap realizacji ppp

Ogłoszenie na wybór partnera

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: 25 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

Konkursowy

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.jablonowopomorskie.pl

20 marca 2013 r.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2007–2013, Priorytet II Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku
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17. Rozbudowa Szpital Św. Wincentego a’ Paulo Sp. z o.o. w Gdyni w celu rozszerzenia
usług medycznych z uwzględnieniem udziału partnera prywatnego w ramach PPP
Skrócony opis
projektu

Celem przedsięwzięcia jest w szczególności rozszerzenie działalności medycznej,
podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, a tym samym zwiększenie dostępności opieki medycznej dla mieszkańców oraz poprawa estetyki
centrum Gdyni, poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanej
przestrzeni w tkance urbanistycznej miasta.

Podmiot publiczny/ Miasto:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Gdynia
pomorskie

brak partnera

Struktura finansowa Wartość projektu:
Dofinansowanie UE, JESSICA (75%)
Współfinansowanie – budżet samorządu (25%)
Podział ryzyk

70 000 000,00 zł
52 500 000,00 zł
17 500 000,00 zł

Podmiot publiczny będzie odpowiedzialny za współdziałanie z partnerem
prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia, udostępnienie partnerowi
gruntu na cele budowlane, w celu realizacji przedsięwzięcia, poniesienie
kosztów przedsięwzięcia określonych jako koszty kwalifikowalne projektu
w granicach do 75% tych kosztów, zapłata wynagrodzenia partnera.
Podmiot prywatny będzie odpowiadał za finansowanie części wkładu,
zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie
obiektów szpitala, wyposażenie szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę
medyczną, utrzymanie sprzętu oraz zarządzanie infrastrukturą szpitala polegającej m.in. na zapewnieniu dostępności szpitala, remontów, bieżącej konserwacji,
zapewnienie dostępności sprzętu w okresie realizacji przedsięwzięcia.

Etap realizacji ppp

Ogłoszenie na wybór partnera

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak
Okres trwania umowy ppp: 20 lat
Model PPP 4:
DBFO

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

brak danych

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.szpitalwincentego.pl
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Załącznik 2. Fiszki projektów hybrydowych

18. Budowa Centrum Przesiadkowego w Zabrzu
Skrócony opis
projektu

Celem budowy Centrum Przesiadkowego w Gminie Zabrze jest stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum miasta, która łączyć będzie
funkcje komunikacyjne oraz komercyjne i społeczne. Projekt wpłynie na poprawę
wizerunku centrum miasta oraz poprawi standard korzystania z komunikacji
publicznej. Zlokalizowanie w jednym miejscu funkcji komunikacyjnych: dworca
autobusów miejskich, międzynarodowych, dworca PKP, postoju taksówek,
mikrobusów, parkingów z miejscami postojowymi krótko i długoterminowymi
umożliwi wielu osobom rezygnację z komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji miejskiej. Tym samym miasto zrealizuje jedno ze swoich zadań własnych,
tj. zaspokoi potrzeby mieszkańców miasta w zakresie transportu publicznego.
Dodatkową korzyścią z realizacji projektu będzie aktywizacja gospodarcza
i społeczna ścisłego centrum miasta.

Podmiot publiczny/ Miasto:
Zabrze
/beneficjent
Województwo: śląskie

Partner prywatny

brak partnera

Struktura finansowa Wartość projektu:
Dofinansowanie UE (%)
Współfinansowanie – budżet samorządu (%)

Podział ryzyk

brak danych

Etap realizacji ppp

planowany

Podstawa prawna
wyboru partnera

brak danych

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak danych
Okres trwania umowy ppp: 29 lat
Model PPP:
brak danych

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

brak danych

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.ppp-silesia.pl/projects

214 320 000,00 zł
brak danych
brak danych

brak danych
brak danych
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19. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego
Skrócony opis
projektu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w gminie Świdnica oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie
zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów (tj. energii elektrycznej, gazu)
w wymienionych poniżej budynkach:
1. Szkoła Podstawowa, Świdnica, ul. Ogrodowa 36, Budynek edukacyjny;
2. Szkoła Podstawowa, Kozla, Kozla 117, Działka nr 439, Budynek edukacyjny;
3. Szkoła Podstawowa, Słone-część, Słone, ul. Szkolna 1, Budynek edukacyjny;
4. Budynek
administracyjny,
Świdnica
ul.
Długa
25,
Budynek
administracyjno-biurowy.
Projekt zakłada usprawnienia termomodernizacyjne, w tym pozyskiwanie
energii ze źródeł odnawialnych.

Podmiot publiczny/ Miasto:
/beneficjent
Województwo:
Partner prywatny

Świdnica
lubuskie

brak

Struktura finansowa Wartość projektu:
Dofinansowanie UE (%)
Współfinansowanie – budżet państwa (%)
Podział ryzyk

brak danych

Etap realizacji ppp

planowany

Podstawa prawna
wyboru partnera

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (dialog konkurencyjny)

Umowa ppp

Data zawarcia umowy ppp: brak danych
Okres trwania umowy ppp: brak danych
Model PPP:
brak danych

Wsparcie UE

Podpisanie UoD:
Program UE:

Rodzaj projektu

brak danych

Duży projekt

NIE

Strona internetowa

www.swidnica.zgora.pl
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1 311 929,73 zł
brak danych
brak danych

brak danych
Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami
środowiska przyrodniczego, Działanie: 3.2.
Poprawa jakości powietrza, efektywności
energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
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