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1. Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu „Osiągnij Sukces z PPP” (dalej: Konkurs) jest Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: Organizator lub MFiPR).  

2. Cel Konkursu 

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP) 
wśród samorządów, jednostek administracji rządowej jak i instytucji szeroko pojętego sektora finansów 
publicznych, jako skutecznej metody realizacji inwestycji publicznych.  

Konkurs ma zachęcić sektor publiczny do identyfikacji problemów i potrzeb, pod kątem podjęcia możliwej 
współpracy z sektorem prywatnym, celem rozwoju infrastruktury, zoptymalizowania kosztów inwestycji, 
podniesienia jakości świadczonych usług jak i budowaniu nowych kompetencji wśród jednostek sektora 
publicznego.  

3. Uczestnicy Konkursu 

3.1. Uczestnikami Konkursu (dalej: Uczestnicy ), mogą być podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 711) oraz w 
rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020), które zamierzają realizować projekt PPP. 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nie 
przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: Regulamin ) lub przepisów prawa w 
zakresie objętym Konkursem. 

3.3. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i zależy wyłącznie od woli Uczestnika.  

4. Przedmiot Konkursu 

4.1. Przedmiotem Konkursu są projekty inwestycyjne, polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji 
infrastruktury, obejmujące późniejsze jej utrzymanie lub zarządzanie, planowane do realizacji w formule 
PPP na podstawie właściwych przepisów1) (dalej: Projekt PPP ).  

4.2. Projekty PPP, należy zgłaszać w jednej z poniższych kategorii (dalej: Kategorie ): 

I kategoria – Zielone inwestycje  – projekty, których celem jest produkcja energii w sposób nieemisyjny 
lub niskoemisyjny. 

II kategoria  – EkoBudynki  – projekty, których celem jest zapewnienie nowoczesnej kubatury na 
potrzeby instytucji publicznych.  

III kategoria – Przyjazne otoczenie  – projekty, obejmujące rewitalizację i zagospodarowanie terenów. 

4.3.  W ramach Konkursu preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju 
środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy klimatu. 

4.4. Zgłaszane Projekty PPP mogą być realizowane w ramach wszystkich sektorów wpisujących się w zakres 
tematyczny wskazanych Kategorii w pkt. 4.2. Regulaminu.  

4.5. Do Konkursu można zgłosić Projekt PPP o wartości nakładów inwestycyjnych powyżej 5 mln zł brutto. .  

4.6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 (słownie: trzy) Projekty PPP, po jednymj w ramach Kategorii 
przedstawionych wyżej w pkt 4.2 Regulaminu. 

4.7. Te same zamierzenia inwestycyjne złożone w naborze projektów PPP, przeprowadzonym przez MFiPR 
(lub wcześniej: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury i 

                                                           
1)

 Przez partnerstwo publiczno-prywatne należy rozumieć długoterminową umowę (powyżej 4 lat) dotyczącą wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, w którym wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi 
od końcowych użytkowników usług, tzn. w którym strona publiczna nie dokonuje regularnych płatności na rzecz partnera prywatnego lub w którym 
jego wynagrodzenie opiera się na faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego tj. strona publiczna dokonuje regularnych 
płatności na rzecz strony prywatnej zapewniając większość przychodów partnera prywatnego. 
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Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, tj. urzędy obsługujące ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego), nie będą powtórnie oceniane w ramach niniejszego Konkursu. 

 

5. Warunki udziału w Konkursie 

5.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie Projektu PPP zgodnego z wymaganiami 
przedstawionymi w rozdziale 3, pkt 3.1 oraz rozdziale 4 Regulaminu. 

5.2. Dla każdego Projektu PPP, zależnie od Kategorii, musi być wypełniony elektroniczny formularz 
zgłoszenia, w terminie i formule, o których mowa w rozdziale 6, pkt 6.3. Wzór formularza zgłoszenia 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5.3. Uczestnik Konkursu w formularzu zgłoszenia zobowiąże się do udostępnienia Organizatorowi wszelkich 
materiałów wytworzonych w trakcie przygotowania przedmiotowego Projektu PPP, których jest 
właścicielem, w celu świadczenia wsparcia oraz w celu ich uogólnienia, przetwarzania, modyfikowania na 
poczet opracowania dokumentacji wzorcowej dla innych inwestycji w modelu PPP.  

5.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5.5. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 
wymaganej przez Organizatora Konkursu, w tym poniesienie ewentualnych kosztów jej przygotowania. 

 

6. Termin i miejsce składania zgłosze ń  

6.1. Informacje dotyczące Konkursu, w tym dane teleadresowe do kontaktu ws. Konkursu, dostępne są na 
stronie internetowej Organizatora, tj. www.ppp.gov.pl. 

6.2. Formularz zgłoszenia Projektu PPP jest dostępny w formie elektronicznej wraz z instrukcją jego 
uzupełnienia, na stronie internetowej Organizatora.  

6.3. Formularz zgłoszenia jest aktywny od 4 wrze śnia 2020 r.  godz. 15.00 do 4 listopada 2020 r.  godz. 
15.00.  

6.4. Za datę zgłoszenia Projektu PPP do Konkursu, uważa się datę wpływu formularza zgłoszeniowego do 
Organizatora.  

6.5. Formularze zgłoszeniowe Projektu PPP złożone po terminie, o którym mowa w rozdziale 6, pkt 6.3 
Regulaminu, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą podlegać ocenie. 

6.6. Jeżeli to możliwe, dokumenty mające znaczenie dla merytorycznej oceny Projektu PPP, powinny zostać 
udostępnione w formacie pozwalającym na zaznaczanie, kopiowanie i wyszukiwanie fragmentów tekstu 
(np. pliki pdf przekonwertowane bezpośrednio z plików edytowalnych, a nie utworzone z 
zeskanowanych wydruków). 

6.7. Formularz zgłoszenia, jak i pozostała dokumentacja, muszą być sporządzone w języku polskim. 

 

7. Ocena Projektów PPP zgłoszonych do Konkursu 

7.1. Proces oceny Projektu PPP zgłoszonego do Konkursu będzie przebiegał dwuetapowo: 

I etap – ocena formalna, 

II etap – ocena merytoryczna. 

7.2. Oceny formalnej zgłoszonego Projektu PPP dokonywać będzie MFiPR, w oparciu o kryteria wskazane w 
formularzu oceny formalnej stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7.3. Ocena formalna będzie miała na celu weryfikację poprawności i kompletności złożonego formularza 
zgłoszeniowego.  

7.4. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek, 
Organizator wezwie Uczestnika do ich uzupełniania bądź poprawy w terminie 7 dni roboczych od dnia 
wezwania Uczestnika do ich usunięcia, pod rygorem odrzucenia zgłoszonego Projektu PPP.  
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7.5. W przypadku pozytywnej oceny formalnej, Projekt PPP zostanie poddany ocenie merytorycznej. 

7.6. Oceny merytorycznej zgłoszonych Projektów PPP dokonywać będzie Kapituła Konkursowa powołana 
przez MFiPR, która składać się będzie z Przewodniczącego Kapituły Konkursowej oraz nie więcej niż 2 
(słownie: dwóch) członków zapewniających obiektywną ocenę zgłoszonych Projektów PPP.   

7.7. Ocena merytoryczna polegała będzie na weryfikacji formularza zgłoszeniowego, dokumentacji 
projektowej oraz przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami Uczestników, w oparciu o kryteria 
merytoryczne określone w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

7.8. Dla każdego zgłoszonego Projektu PPP zostanie przygotowana indywidualna informacja zawierająca 
ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami.  

7.9. Decyzje Kapituły Konkursowej mają charakter ostateczny. 

 

8. Nagrody w Konkursie 

8.1. Organizator w ramach każdej z Kategorii przyzna po jednej nagrodzie głównej dla Projektu PPP 
z największą liczbą punktów przyznanych przez Kapitułę Konkursową, w oparciu o kryteria wskazane w 
formularzach oceny Projektu PPP, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.  

8.2. Nagrodą główną w ramach poszczególnych Kategorii, o których mowa w rozdziale 4, pkt 4.2. 
Regulaminu, będzie uzyskanie bezpłatnego kompleksowego doradztwa prawnego, technicznego, 
ekonomiczno-finansowego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera 
prywatnego, aż do zawarcia umowy o PPP oraz przeprowadzenia zamknięcia finansowego.  

8.3. Kompleksowe doradztwo prawne, techniczne, ekonomiczno-finansowe stanowiące nagrodę główną w 
ramach I, II oraz III Kategorii zostanie sfinansowane w 100% przez Organizatora, przy czym okres jego 
świadczenia nie może być dłuższy niż do 30 grudnia 2023 r.  

8.4. Warunkiem rozpoczęcia działań doradczych w ramach nagrody głównej uzyskanej w Konkursie jest 
zawarcie przez Uczestnika porozumienia z Organizatorem, w którym określone zostaną zasady 
współpracy. Porozumienie regulować będzie w szczególności następujący zakres współpracy:  

• sposób zapewnienia doradztwa zewnętrznego, 

• zasady współpracy przy zapewnieniu wsparcia, 

• zasady ponoszenia odpowiedzialności w ramach wsparcia doradczego, 

• zasady rozliczenia na wypadek zakończenia wsparcia doradczego przed osiągnięciem celu dla jakiego 
zostało ono udzielone. 

8.5. Nagroda przyznana w ramach Konkursu nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na 
nagrodę innego rodzaju. 

8.6. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może przenieść prawa do jej uzyskania na inne podmioty. 

8.7. Organizator zastrzega, że oprócz nagrody głównej, może przyznać wyróżnienia dla kolejno najwyżej 
ocenionych Projektów PPP, tj. z kolejno najwyższą liczbą punktów. Nagrodą dla Uczestników, których 
Projekt PPP zostanie wyróżniony, może być również uzyskanie wsparcia doradczego. 

 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu 
 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 grudnia 2020 r. 

 

10. Postanowienia ko ńcowe 

10.1.  Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

10.2. Dokumentacja związana z oceną Projektu PPP zgłoszonego do Konkursu nie podlega zwrotowi. 
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10.3. Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników 
Konkursu dla celów korespondencyjnych i promocyjnych. 

10.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.  

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zadań w ramach Konkursu, jeżeli 
koszty wykonania zadań świadczonych w ramach kompleksowego wsparcia doradczego będą 
przekraczały możliwości finansowe Organizatora lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające dalszą 
jego realizację. 

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

10.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach         
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 poz. 875) oraz innych obowiązujących 
ustaw. 

 

11.  Załączniki 

11.1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Dobry klimat w PPP”.  

11.2. Załącznik nr 2 – Formularz oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonego Projektu PPP.  

 

 

 


