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О нас
Інститут партнерства публічно-приватного (ІППП), перша професійна організація в Польщі в
сфері партнерства публічно-приватного (ППП). Заснований в 2003 році і з того часу впевнено
заявив про себе на польському ринку і за кордоном. Наша місія – підтримка державного та
приватного секторів в успішній реалізації проектів ППП, яку ми реалізуємо через навчання ППП
та першокласні консультації.
Ми вважаємо, що ППП – це правильна відповідь на потреби суспільства та розвитку економіки
та модернізації. Що важливо, щоб побачити успішно реалізований проект ППП, необхідно
відповідно підготуватися: проект повинен відповідати всім формальним та правовим умовам,
повинен бути прийнятним для банків і брати до уваги вимоги як державної, так і приватної
сторін.

Наша місія
Ми дбаємо про сталий розвиток і прагнемо зберігати безпеку інвестицій для двох сторін публічний і приватної. Ми інвестуємо не лише в проекти ППП, але і у відносинах між людьми та
організаціями. Ключові цінності, які привели ІППП до унікального положення на ринку, це
довіра, надійність, працьовитість і новаторська роль, яку ми зіграли у створенні, вивченні та
входження ППП на ринок Польщі.
ІППП може бути визначений як ППП для ППП. Як окремий партнер, ми просуваємо ідею ППП і
ведемо ППП проекти для органів місце влади. У той же час ми забезпечуємо розвиток і
прибуток тим представникам приватного сектору, які готові бути частиною постійно
зростаючого ринку ППП.
На високому рівні ППП проекти є найбільш стратегічними в: управлінні відходами, зеленій
енергії, інфраструктурі, зв'язку, житлі, соціальних потребах, транспорті, обороні, відродженні
міст та інших громадських областях. ППП - це інтелектуальне рішення для створення
економічно ефективних і високоякісних публічних послуг і ми бачимо співпрацю державного та
приватного сектору способом зробити світ кращим місцем для життя.

Найбільш важливо в ППП


фінансова привабливість проекту є ключовим фактором у виборі проекту для реалізації,



цінність для всіх зацікавлених сторін - це означає досягти цілей державного сектора і дати
прибуток підприємцям,



прозорість і справедливість усіх процесів, пов'язаних з ППП проектами,
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безпека трансакцій в умовах економічних змін - гарантовано національним урядом,



гнучкість - ППП проект може бути реалізований в різних областях публічних послуг,



високий рівень фахівців, які керують проектами ППП,

справжнє партнерство означає поділ ризиків, а також прибутку між обома сторонами угоди
ППП - органів місцевої влади і приватного сектора.

Ви ніколи раніше не чули про ІППП?
Не хвилюйтесь. Це можливо тому, що ми вирішили розвиватися інтернаціонально тільки в 2011
році після 8 років інтенсивної та піонерської роботи на польському ринку ППП. Ми використали
цей час для будови бренду ІППП, який сьогодні характеризується високим рівнем довіри та
надійності. І зараз настав найкращий момент запропонувати переваги від співпраці з нами
широкій міжнародній публіці.

Профіль ІППП
Інститут Партнерства Публічно-Приватного (ІППЧ) - не державна організація, яка займається
ППП на інвестиційному ринку. Ми підтримуємо органи влади в реалізації прийнятних ППП
проектів і сприяємо виходу приватного партнера на ринок ППП. Крім цього, ми, група
ентузіастів і незалежних професіоналів, піклуємося про ваші цілі як про власні, діючи
відповідно, своєчасно та фокусуючись на залученні переваг для вашої організації у безпечний і
перевірений спосіб.

ІППП ставить собі за мету бути:


першокласним центром ППП Центрально-Східної Європи,



першою точкою контакту для інвесторів у питаннях виходу на польський ринок ППП,



надійним посередником у переговорах ППП між державним та приватним сектором,



якісним радником, допомагаючи як органам управління, так і приватним інвесторам
успішно реалізувати їх ППП проекти (завдяки ретельності і здійсненню проектів і тендерів,
юридичних та податкових послуг, фінансовим закриттям, аудиту та оцінці договорів)



добре продуманою комбінацією економічно ефективних послуг, адресованих основним
проблемам обох сторін ППП угоди - державного і приватного секторів.
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Роль ІППП:


Забезпечення підтримки публічним інституціям та приватним організація у реалізації ППП
проектів



Ідентифікація ППП можливостей на ринку



Створення умов для ППП через:


пропозиції до нормативно-правової бази



розробку кращих практичних посібників



підготовку навчальних курсів



поширення достовірної інформації про ППП.

ІППП - правильне місце для вашої організації для вивчення ППП і хороший старт для розвитку
вашого бізнесу незалежно від того який сектор - публічний або приватний - ви презентуєте.

Сектор приватного партнера і бізнесу
Вибір ІППП як партнера до інвестицій ППП в Польщі – це вид прибуткової інвестиції в себе.
Наша діяльність орієнтована не тільки на дохід, але також присвячена розвитку польського ППП
ринку. Тому ми хочемо привносити тільки фінансово вигідні проекти на ринок, які відповідають
вимогам обох сторін: публічного і приватного секторів. В цей самий час, через наше
відношення і орієнтацію ми маємо можливість тримати витрати під контролем і запропонувати
вам привабливу ціну за послуги, які мають унікально високу якість і докладність, так як
виконуються висококласними фахівцями з великим досвідом праці в ППП на ринку. ІППП
будував свою унікальну позицію як незалежна інституція з 2003 року і зараз є партнером, якому
можна довіряти, з зовнішніми рекомендаціями в сфері публічного інвестування ППП / концесій.
Місія ІППП - СТВОРЮВАТИ РЕАЛЬНІСТЬ і, працюючи з нашими клієнтами, ми фокусуємось на
постійному відповідному результаті високої якості, який планувався і, що важливо, - працюємо
за доступними цінами, будучи гарним прикладом співвідношення ціна / якість.

Які користі отримає ваша організація, співпрацюючи з ІППП?


Надійну і необхідну допомогу в складностях державних інвестицій в професійній,
доступній і своєчасній формі.



Можливість грати важливу роль на ринку публічних ППП інвестицій.
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Пришвидшення бізнесу за рахунок відкриття для себе ППП інвестицій, які є
прибутковими та безпечними, оскільки гарантуються державою.



Стратегічний вихід в цю частину світу або, дивлячись більш локально, в ЦентральноСхідну Європу (ЦСЄ).



Можливість не впустити жодної інвестиційної можливості на перспективному ринку
ППП Польщі завдяки надійним та поновлювальним базам та достовірній інформації.



Першокласних спеціалістів, які відносяться до ваших цілей як до своїх і які допоможуть
вам реалізувати вигідні інвестицій на ринку ППП.



Гнучкий підхід і повага до ваших звичок і поглядів на способи ведення бізнесу.



Широкий спектр інвестиційних областей, таких як: управління відходами, транспорт і
логістика, відновлювальні джерела енергії, газ і енергетика, охорона здоровя , житло,
туризм, освіта, телекомунікації, спорт і розваги, воєнна оборона, водосистеми та інші
види інфраструктури та послуг громадського користування.



Отримання кращих практичних рішень в результаті значного досвіду ІППП на
польському ринку ППП.



Доступ для ваших товарів на ринок державного сектору.



Консультаційні послуги, котрі надаються людьми з відповідним досвідом в своїх
областях знань.



Членство в Палаті приватних партнерів, яке дасть вашій організації унікальні і прозорі
переваги на інвестиційному ринку ППП.



Рекламні можливості в єдиному в Польщі друкованому виданні, присвяченому ППП.



Мінімізація ризиків і фінансових страт в рамах інвестиційної стратегії на основі
аутсорсингу послуг.

Ми будемо раді вітати вас в якості наших потенційних клієнтів, незалежно від того, звідки ви і
яким сектором публічних інвестицій зацікавлені. Ви можете дізнатися більше про можливості
зросту для вашого бізнесу, вибрав одне із посилань нижче, читаючи наше резюме або
сконтактувавшись з нами.

Програма «Палата приватних партнерів»
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Палата приватних партнерів була створена для того, щоб служити інвесторам з усього світу, які
зацікавлені у виході на процвітаючий польський ринок державних інвестицій, де ППП грає
ключову роль.
Ключовими перевагами річної консультаційної програми "Палата приватного партнера " є її
унікальний пакет переваг за розумну ціну. Ваша організація не обов'язково повинна бути
присутня на польському ринку, щоб отримувати повну інформацію про місцевий ринок ППП і
не пропустити інвестиційні можливості, що пропонує публічний сектор.
ППП - це співробітництво, що дозволяє задовольнити попит на публічні послуги з одного боку і
отримати прибуток для приватного партнера з іншого, і тому має дуже широкий діапазон
використання у забезпеченні суспільних потреб: інфраструктура, поновлювані джерела енергії,
управління відходами, транспорт, ІТ та телекомунікації, охорона здоров'я, освіта, спорт, туризм
та інші громадські області.

Що входить в програму?


Інформація - джерело достовірної інформації протягом усього року щодо можливостей
співпраці з публічним сектором в Польщі, наприклад інформація про оголошення тендеру,
який відповідає профілю зацікавленого члена Палати



Повний день базових ППП консультацій - до 8 годин консультацій, які будуть проходити
під час та в місці, яке оберуть учасники програми (проїзд та проживання оплачуються
окремо)



Допомога у створенні відповідної бізнес пропозиції для публічного сектора, що означає
пропозицію з урахуванням всіх вимог та умов ППП ринку і відповідає всім формальним
вимогам концесій / державних закупівель



Підтримку під час переговорів під час першого контакту з державним сектором



Підтримка при навязанні співпраці з приватним інвестором, який шукає партнерів для
консорціуму і хоче стати приватним партнером державного сектору в проекті ППП.



Повний доступ до "Центру компетенції ППП", який є польським джерелом он-лайн
актуальної інформації про ринок ППП і містить наступні компоненти (вони можуть бути
переведені на інші мови за вашим бажанням):


аналізи правових вимог у співпраці з публічним сектором відповідно до ППП:
концесія чи державні закупівлі



обновлювані ППП дослідження та прогнози
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база даних «Банк проектів ППП»



он-лайн консультації та рекомендації



розширена версія «Річного звіту ППП»



публікації авторів, які є авторитетами в сфері ППП



міжнародний досвід в області ППП

www.PPPinstitute.com

10% знижка на рекламу в журналі «Форум ППП», а також підписка на видання, яке є
єдиним друкованим інвестиційним журналом в Польщі. Журнал присвячений ППП і
поширюється серед більш ніж 5000 осіб - представників як державних органів у галузі
державного управління (кабінет міністрів, їх заступники і підлеглі), так і місцевих органів
влади (мери з їх радниками і підлеглими), іноземних урядів дипломатії, неурядових
організацій, правових та консультаційних фірм, вищого керівництва фірм, зацікавлених
у ринку державних інвестицій, та інших областях, які можуть відноситься до ППП .



PR та маркетинг - підтримка іміджу бренду як значного, етичного, надійного, чесного і
професійного підприємства, що бажає брати участь у ринку публічних інвестицій.



Можливість розміщувати статті або публікації вашого авторства у «Центрі компетенції
ППП», доступна як для членів «Палати юридичних осіб», так і інших членів «Палати
приватних партнерів ».

Консультаційні послуги
Що ж такого особливого в ІППП, що відрізняє нас в консультуванні партнерства публічноприватного (ППП)? Крім великого досвіду в області ППП на польському ринку і якісних
консультантів, які працюють з бізнесом наших клієнтів, є ще одна річ, яку ми ставимо перед
іншими у нашій ієрархії. Це те, що Ваше підприємство будучи номером один, надійно захищене
незалежним ID, яке представляє державний сектор, приватного партнера або фінансову
установу.
Інше правило, ми націлені, граючи роль консультанта в проектах ППП, на ситуації "win-win" "безпрограшну". ППП сертифіковане ІППП означає прийнятність (рентабельність) самого
проекту з одного боку, і максимальну вигоду для публічного сектора з іншого .

Життєвий цикл проекту: узгодженість
ІППП надає консультування на всіх етапах життєвого циклу проектів ППП:


Фаза програмування - підготовка стратегії та плану дій на основі ринкових досліджень,
техніко-економічних обґрунтувань, фінансових аналіз, внутрішнього аудиту.
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Етап реалізації - фінансові закриття договору про ППП.



Фаза оцінки - довгострокове співробітництво та оцінки виконання контракту щодо
основних напрямків угоди про ППП.

Експертні області: вибір
ІППП є консультантом у широкому колі питань, забезпечуючи ґрунтовну експертизу в кожному з
них:


Переговори з відповідними сторонами проекту ППП.



Завдяки обачності і техніко-економічним експертизам переконуємося, що ваше бачення
має предиспозиції здійснитися.



Юридичні консультації забезпечують дотримання і правильність всіх правових кроків з
місцевим та міжнародним правом.



Стратегія та розвиток бізнесу допомагає вашому баченню стати конкретним планом,
готовим до реалізації.



Консультанти з питань податків виберуть найкращий спосіб оподаткування для вашого типу
бізнесу.



Управління проектами допоможе вам знайте у вашому підприємстві необхідний порядок,
визначити його можливості, відповідний план дій і почати прогресувати з можливістю
контролювати його та переглянути, якщо буде потрібно.



Аудит, виконання и внутрішній контроль допоможуть вашій організації бути готовою до
проектів ППП.



Фінанси - фінансування проекту із зовнішніх джерел (Фонди ЄС, гранти), включаючи
визначення фондів з потенціалом для підтримки певних видів інвестицій, підготовка
необхідної документації, подачі заявок, раціонального управління отриманою фінансовою
підтримкою, а також підготовка остаточних розрахунків з фондом.



Крос-культурна психологія бізнесу дозволяє зосередитися на основному бізнесі,
незалежно від культурних відмінностей між сторонами угоди про ППП.



Продажі і маркетингова підтримка зміцнять впізнавальність бренду і поінформованість
про вашу компанію і пропоновані продукти або послуги.



Знання проектування та будівництва допомагають проекту відповідати всім вимогам
інфраструктурним, які необхідні для його реалізації.
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Інститут партнерства публічно-приватного


www.PPPinstitute.com

PR та комунікація допомагають вибрати найкращі комунікаційні стратегії для вашої
організації.



Дослідження ринків, прогнози і тести дадуть вам точну картину та інформацію про
конкретний сектор ППП.

Підтримка сторін: взаємодоповнюваність
ІППП консультує всі сторони угоди ППП:


Публічний сектор - центральні та місцеві органи влади, іноземні дипломатії, міжнародні
громадські організацій та їх органи.



Приватних партнерів - потенційних інвесторів, як індивідуальних так і тих, що бажають бути
частиною консорціуму.



Фінансові інституції - банки та різноманітні інвестиційні фонди.

Контакт
Адрес: 24 Noakowskiego St., Warszawa 00-668, Polska
Телефон: +48 22 435 95 02
Факс: + 48 22 482 10 50
E-mail: info@ippp.pl
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