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• zapewniamy doradztwo dla projektów (własne i zewnętrzne) 

• wydajemy opinie na temat zasadności realizacji projektu w formule 

PPP na wniosek podmiotu publicznego 

• wydajemy opinię dotyczącą projektów współfinansowanych z budżetu 

państwa w kwocie powyżej 300 milionów zł 

• opracowujemy wytyczne, wzory umów oraz inne dokumenty 

niezbędne do realizacji projektów PPP 

• organizujemy szkolenia, warsztaty, e-learning 

• upowszechniamy i promujemy dobre praktyki z zakresu PPP 

• prowadzimy bazy projektów, monitorujemy i analizujemy rynek PPP 

• wspieramy projekty hybrydowe (finansowanie UE) 

Pełna oferta dostępna na 

www.ppp.gov.pl 



Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP 

• Średnio 25-30 projektów/m-c 

• Samorządowe, rządowe, otwarty nabór 
wsparcie doradcze 

• Ponad 3200 osób z około 900 instytucji 

• e-learning 

• Pełny zakres merytoryczny od podstaw do szkoleń 
zaawansowanych 

szkolenia 

• Proces przygotowania projektu PPP 

• Procedura wyboru partnera prywatnego 

• Wzór umowy 

wytyczne 

• efektywność energetyczna, odpady 

• kubatura, parkingi 

• Wod-kan 

dobre praktyki 

• zmiany prawa 

• wizyty studyjne  

• konferencje 

• bazy danych (zawarte umowy, zamierzenia) 

Inne 



Rynek PPP w Polsce 

Zawarte umowy PPP 

147 umów o wartości prawie 7,5 mld zł 

 

 

Planowane umowy PPP 

około 125 projektów o wartości ponad 40 mld zł 



Rynek PPP w Polsce 



Rynek PPP – ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami 

9 projektów o wartości ponad 2,3 mld zł 

31% wartości całego rynku 

Efektywność energetyczna 

21 projektów o wartości ponad 355 mln zł 

4,75% wartości całego rynku 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

18 projektów o wartości ponad 181 mln zł 

2,4 % wartości całego rynku  



Ochrona środowiska – perspektywa PPP 

Gospodarka odpadami 

Efektywność energetyczna 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

Ciepłownictwo komunalne 

Projekty hybrydowe, finansowanie krajowe i UE 



Wygraj nasz konkurs! 
„Osiągnij sukces z PPP”!  

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

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

Przyjazne otoczenie – projekty, obejmujące rewitalizację i 
zagospodarowanie terenów 

Masz pomysł na: 

Chcesz zrealizować taką inwestycję w PPP? 

Zgłoś się do nas! 

Na najatrakcyjniejsze propozycje w każdej z kategorii czeka nagroda: 
bezpłatne kompleksowe doradztwo  na etapie przygotowania projektu 
PPP, wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego. 

Więcej szczegółów: www.ppp.gov.pl  


