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Polski Instytut Biznesu zaprasza na konferencję 
promującą Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
pt. „W partnerstwie o partnerstwie” 

11 grudnia 2007 r. 

Patronem Honorowym konferencji jest Konfederacja Pracodawców Polskich. 

Adresaci konferencji: 

• Przedstawiciele sektora publicznego i władz samorządowych, podmioty prywatne– inwestorzy 
   kapitałowi, firmy wykonawcze, instytucje finansujące przedsięwzięcia, instytucje ubezpieczeniowe, 
   agencje ratingowe, doradcy (prawni, finansowi, techniczni).

Korzyści z uczestnictwa w konferencji:
• Możliwość konsultacji oraz poznania doświadczeń praktyków, 
• Poznanie czynników decydujących o powodzeniu projektów realizowanych w ramach PPP,
• Poznanie przykładów polskich i zagranicznych przedsięwzięć realizowanych w oparciu o PPP,
• Zapoznanie się z aspektami finansowymi przedsięwzięć w ramach PPP,
• Zapoznanie się z wpływem dyrektyw unijnych na funkcjonowanie modelu PPP w Polsce.

Prelegenci:
• Bartosz Korbus - Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
• Tomasz Bilicki - Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,
• Szymon Mazurkiewicz - Kielecki Inkubator Technologiczny,
• dr Marcin Spyra - Pracownia Architektoniczna Czora & Czora, 
• Małgorzata Okularczyk - Collect Consulting Sp. z o.o.
• Richard Moreton.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie internetowej:   www.polib.pl

Park Hotel DIAMENT, ul. Wita Stwosza 37
40 - 012 Katowice

Patronat nad konferencją objął Instytut Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach, a medialny TVP Katowice oraz dwumiesięcznik „Fundusze Europejskie”. 
Partnerem konferencji jest Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Collect Consulting.

Projekt współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego 

w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa 

Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
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TematGodziny

9.30 – 10.00

10.00 – 11.30

Rejestracja uczestników

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

Na czym polega PPP? (definicje, podstawy prawne, uczestnicy PPP, przedmiot 
współpracy, ramy czasowe, ryzyko, modele partnerstwa, zarządzanie interdyscy-
plinarnym przedsięwzięciem PPP, aspekty organizacyjne, finansowe, techniczne 
w projektach PPP)- Bartosz Korbus- Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Polskie i zagraniczne przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w oparciu o partnerstwo 
publiczno-prywatne (m.in. rozwój miasta Oulu, parki technologiczne powstałe w oparciu 
o PPP - Novartis Campus, Norra Alvstranden, Cartuja ’93, przykłady partnerstw w Austrii 
oraz Anglii)- Szymon Mazurkiewicz- Kielecki Inkubator Technologiczny, Marcin Spyra- 
Pracownia Architektoniczna Czora & Czora, Richard Moreton.

Debata z udziałem przedstawicieli podmiotów, które mogą być zaangażowane w projekty 
realizowane w formule PPP: 

przedstawiciele sektora publicznego i władz samorządowych, 
podmioty prywatne – inwestorzy kapitałowi, firmy wykonawcze,
instytucje finansujące przedsięwzięcia,
instytucje ubezpieczeniowe, agencje ratingowe,
doradcy (prawni, finansowi, techniczni).

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 a PPP: - Małgorzata Okularc-
zyk- Collect Consulting Sp. z o.o.

formy projektów realizowanych w partnerstwie w świetle możliwości pozyskania 
dotacji z funduszy strukturalnych (porozumienia cywilne podmiotów reprezentow-
anych przez Lidera i partnerstwa działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne 
z zapisami Ustawy o PPP),
źródła i sposoby pozyskiwania finansowania zewnętrznego na projekty realizowane 
w partnerstwie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
zasady i proces  finansowania przedsięwzięć w oparciu o PPP 

Rola i znaczenie PPP w rozwoju gospodarki regionu – korzyści i zagrożenia. Warunki 
pomyślnej realizacji projektu z wykorzystaniem PPP - Bartosz Korbus - Instytut 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Współpraca międzysektorowa i wewnątrzsektorowa - Tomasz Bilicki- Centrum Służby 
Rodzinie w Łodzi, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Partnerstwa i inicjatywy partnerskie- wybrane możliwości ich tworzenia, źródła finanso-
wania oraz efekty - Tomasz Bilicki - Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, członek Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.

13.15 – 13.30

13.30 – 15.00

11.45 – 13.15

Przerwa kawowa

15.00 Zakończenie konferencji
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