Szanowni Państwo,
Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do podmiotów (inwestorów)
uprawnionych do ubiegania się o pożyczkę ze środków inicjatywy JESSICA na realizację
miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim. Mogą nimi być
podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę prawną (jednostki
samorządu terytorialnego, spółki komunalne, inwestorzy prywatni, partnerstwa publicznoprywatne).
Szkolenia mają na celu zapoznanie potencjalnych Inwestorów m.in. z:
-

zasadami przygotowywania studium wykonalności miejskiego projektu rewitalizacyjnego,

-

kryteriami kwalifikowalności projektów do wsparcia ze środków inicjatywy JESSICA na podstawie przepisów prawa w zakresie pomocy publicznej (z uwagi na preferencyjny
charakter pożyczek – każde jej udzielenie oznacza też udzielenie pomocy publicznej),

-

sposobem ustalania wielkości pomocy publicznej, podawanej we wnioskach o pożyczkę
na realizację w/w projektów rewitalizacyjnych,

-

koncepcją i procedurami realizacji usług publicznych w formule PPP oraz możliwościami
realizacji projektów PPP w ramach inicjatywy JESSICA.

Szkolenia odbędą się w Hotelu Novotel (pl. Andersa 1, 61-898 Poznań) w dniach:
16 kwietnia 2012 r. „Pomoc publiczna w projektach miejskich
o finansowanie ze środków inicjatywy JESSICA”

ubiegających

się

17 kwietnia 2012 r. „Przygotowywanie studium wykonalności dla projektów miejskich
ubiegających się o finansowanie ze środków inicjatywy JESSICA”
23 kwietnia 2012 r. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Istnieje możliwość wzięcia udziału w jednym, dwóch lub trzech z ww. szkoleń.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panem Mateuszem Andrzejewskim
do 11 kwietnia 2012 r. (tel. 22 599 81 77, email: mateusz.andrzejewski@bgk.com.pl).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane
zostaną powiadomione o szczegółach w mailu zwrotnym.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

SZKOLENIE
POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH MIEJSKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW INICJATYWY JESSICA
Termin: 16 kwietnia 2012 r., rozpoczęcie o godz. 10.00
Miejsce: Hotel Novotel (pl. Andersa 1, 61-898 Poznań)
Prowadzący: Mikołaj Stasiak, Easy State Aid Kazanowski Stasiak Sp. J.
Czas trwania szkolenia: 7 godzin lekcyjnych zgrupowanych w 5 bloków tematycznych
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z prawem regulującym udzielanie pomocy publicznej
oraz liczeniem wielkości pomocy publicznej w projektach finansowanych z programu
JESSICA
Forma szkolenia: Wykład
Blok I - Zagadnienia ogólne
1. Prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
 prawo unijne
 prawo krajowe
2. Pojęcie pomocy publicznej w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE)
3. Zasada warunkowej dopuszczalności pomocy publicznej (art. 107 ust. 2-3 TFUE)
 wyjątki od zakazu udzielenia pomocy publicznej
4. Pomoc publiczna w dotacjach a w instrumentach zwrotnych
Blok II - Pomoc de minimis
1. Pomoc de minimis a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis
2. Zasada kumulacji pomocy de minimis
Blok III - Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)
1. Przeznaczenia pomocy dopuszczalne w ramach rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008
2. Sektory, w których nie można stosować rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008
3. Regulacje dotyczące efektu zachęty w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008
Blok IV - Omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
1. Nowa inwestycja w kontekście inicjatywy JESSICA i projektów rewitalizacyjnych
2. Omówienie wydatków kwalifikowanych w ramach inicjatywy JESSICA
3. Moment kwalifikowalności wydatków
Blok V - Doświadczenia innych państw

SZKOLENIE
PRZYGOTOWYWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW
MIEJSKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
INICJATYWY JESSICA
Termin: 17 kwietnia 2012 r., rozpoczęcie o godz. 9.00
Miejsce: Hotel Novotel (pl. Andersa 1, 61-898 Poznań)
Prowadzący: dr Paweł Jagiełło
Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych zgrupowanych w 4 bloki po 1,5 godziny
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników ze specyfiką programu JESSICA, przedstawienie
zasad oceny projektu i układu wniosku o pożyczkę JESSICA; Przedstawienie analizy
opłacalności projektu oraz procedury przygotowywania studium wykonalności projektu
Forma szkolenia: Wykład wraz z praktycznymi ćwiczeniami demonstrowanymi przez
prowadzącego
Blok I - Wprowadzenie do programu JESSICA
 Specyfika programu JESSICA i podkreślenie jego odmienność w stosunku do innych
form finansowania projektów z funduszy europejskich
 Warunki formalne udziału w programie JESSICA
 Komercyjny charakter inwestycji
 Procedura ubiegania się o pożyczkę z programu JESSICA
 Dokumentacja aplikacyjna
Blok II - Podstawowe pojęcia z zakresu analizy opłacalności projektu
 Typologia nakładów inwestycyjnych
 Prognozowanie przyszłych przychodów
 Miary opłacalności finansowej projektu
 Analiza ekonomiczna - wprowadzenie
 Prognoza spłaty pożyczki
Blok III - Studium wykonalności projektu (cz. 1)
 Cele stawiane przed opracowaniem studium wykonalności projektu
 Układ studium wykonalności projektu
 Nietypowe elementy w przygotowywaniu studium wykonalności projektu wynikające
z wymogów programu JESSICA
 Procedura przygotowania studium wykonalności projektu
Blok IV - Studium wykonalności projektu (cz. 2)
 Źródła informacji dla przygotowania studium wykonalności projektu
 Sposób przygotowania poszczególnych elementów studium
 Problemy i najczęściej spotykane błędy w przygotowywaniu studium wykonalności
projektu

SZKOLENIE
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Termin: 23 kwietnia 2012 r., rozpoczęcie o godz. 10.00
Miejsce: Hotel Novotel (pl. Andersa 1, 61-898 Poznań)
Prowadzący: eksperci Fundacji Centrum PPP: dr Irena Herbst, Aleksander Zaremba, dr
Aleksandra Jadach-Sepioło, Tomasz Korczyński, Bartosz Mysiorski
Czas trwania szkolenia: 9 godzin lekcyjnych zgrupowanych w 6 bloków tematycznych
Cele szkolenia:






Zapoznanie podmiotów zainteresowanych realizacją projektów miejskich w ramach
wdrażanej w regionie inicjatywy JESSICA z koncepcją i procedurami realizacji usług
publicznych w formule PPP.
Charakterystyka otoczenia instytucjonalno - prawnego PPP w Polsce w świetle
obowiązujących regulacji legislacyjnych oraz regulacji i programów unijnych.
Dostarczenie wiedzy o procedurach zamówień publicznych w projektach PPP,
podziale ryzyk ze wskazaniem mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego
oraz klasyfikacji zobowiązań wynikających z projektów PPP do długu publicznego
zgodnie z prawem krajowym i wytycznymi Eurostatu.
Charakterystyka możliwości realizacji projektów PPP w ramach inicjatywy JESSICA.
Przykłady realizowanych projektów w innych krajach i w Polsce (dobór przykładów
uzależniony będzie od składu/ zainteresowań uczestników szkolenia).

Forma szkolenia: Wykład
Blok I - Moduł ogólny: Co to jest partnerstwo publiczno – prywatne? (2 godz.)






Paradygmat PPP; Definicje PPP w praktyce światowej, unijnej, polskiej
Różnica pomiędzy PPP a innymi rodzajami przedsięwzięć z udziałem podmiotów
prywatnych; Korzyści i zagrożenia
Uwarunkowania popytu i podaży na projekty PPP w Polsce i na świecie;
Doświadczenia zagraniczne i polskie
Modele PPP w różnych sektorach usług publicznych
Przykłady projektów PPP w Polsce

Blok II - Uwarunkowania prawno-instytucjonalne w Polsce przygotowania i realizacji
projektów PPP/koncesji (1,5 godz.)




Kluczowe regulacje prawne, zasadnicze zmiany w aktach prawnych i ich wpływ na
warunki realizacji przedsięwzięć publiczno – prywatnych; Umowa o PPP w świetle
dwóch ustaw: Ustawy o PPP oraz Ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi,
Wybór partnera prywatnego, dokumenty przetargowe w oparciu z PZP, umowa o PPP
i umowa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi
Umowa PPP – krok po kroku: podstawowe postanowienia umowy, prawa i obowiązki,
procedura wyboru partnera, wynagrodzenie, klauzule zabezpieczające interesy stron,

zakończenie współpracy z danym partnerem, przekazanie aktywów a konieczność
zapewnienia ciągłości świadczenia zagwarantowanych w umowie usług
Blok III - Przygotowanie przedsięwzięcia PPP; Ścieżka dojścia (1,5 godz.)







Zespół projektowy
Analiza techniczna, prawna, finansowa
Zalecane analizy przedrealizacyjne wykonywane przez sektor publiczny: Analiza
opcji finansowania, Analiza finansowa, Analiza ryzyka, Analiza socjoekonomiczna,
Analiza ograniczeń prawno administracyjnych, Wskaźnik korzyści, komparator
sektora publicznego, Badania rynku inwestorów, Kryteria wyboru sposobu realizacji
projektu, Alternatywy w stosunku do PPP,
Optymalna struktura finansowa PPP, zalety i wady poszczególnych zastosowań
mechanizmu wynagradzania
Rola doradcy przy przygotowaniu projektu PPP

Blok IV - Inicjatywa JESSICA a PPP; Prawne i finansowe uwarunkowania (1 godz.)




Warunki wsparcia projektów w ramach inicjatywy JESSICA w województwie
(rodzaje projektów, kategorie beneficjentów, zakres kosztów kwalifikowanych,
warunki finansowania)
Inicjatywa JESSICA i projekty dotacyjne a PPP – inny wariant projektów
hybrydowych
Regulacje dotyczące pomocy inwestycyjnej na projekty rewitalizacyjne wspierane
przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich

Blok V - Możliwości realizacji formuły PPP w ramach inicjatywy JESSICA; Case
studies ( 2 godz.)



Specyfika inicjatywy JESSICA a wymogi dobrych praktyk formuły PPP
Przykłady projektów europejskich i polskich (uwaga – dobór przykładów uzależniony
od składu/ zainteresowań uczestników szkolenia)

Blok VI - Zajęcia interaktywne – pytania, dyskusja( 1 godz.)

