PRZYKŁADOWA ŚCIEśKA POSTĘPOWANIA1
w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, w tym
koncesji na usługi lub roboty budowlane
Działania związane z ubieganiem się o środki na dofinansowanie
przedsięwzięcia z Funduszu Spójności

1

Działania związane z zawarciem umowy o koncesję

1.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złoŜenia wniosku o Opis przedmiotu koncesji i oszacowanie wartości koncesji.
dofinansowanie spełniającego kryteria formalne

2.

ZłoŜenie do właściwej Instytucji WdraŜającej wniosku o Ogłoszenie o koncesji w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych
dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w tym załoŜenia Wspólnot Europejskich.
dotyczące koncesji, harmonogram planowanych działań związanych z
wyborem koncesjonariusza.

3.

Ocena formalna i merytoryczna I stopnia wykonana przez Instytucję Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
WdraŜającą.
o udzielenie koncesji wraz z oświadczeniem o spełnianiu
opisanych w ogłoszeniu warunków udziału.

4.

Ocena merytoryczna II stopnia, w szczególności postępowania w Negocjacje z kandydatami, którzy złoŜyli wnioski.
sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz równolegle ocena
Inicjatywy Jaspers.

5.

Uwzględnienie przez Wnioskodawców ewentualnych uwag Grupy Ewentualna zmiana wymagań będących przedmiotem negocjacji.
Roboczej oraz Inicjatywy Jaspers do dokumentacji.

6.

Przekazanie (choćby w trybie roboczym) do zaopiniowania Komisji
Europejskiej (DG Środowisko) części F wniosku o dofinansowanie
dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko
w
celu
uzyskania
akceptacji
postępowania

Dokument opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

przeprowadzonego na etapie wydania decyzji środowiskowej oraz
ewentualnych komentarzy, które mogłyby zostać uwzględnione do
momentu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
7.

Decyzja o dofinansowaniu – warunkowa - wyznaczająca górny limit
kwoty dofinansowania oraz poziom dofinansowania2 – wynikający z
wyliczeń na podstawie luki finansowej - uzaleŜniająca przekazanie
wniosku do Komisji Europejskiej i przyznanie dofinansowania od
wyboru partnera prywatnego oraz przedłoŜenia w określonym
terminie (np. 18 miesięcy) zaktualizowanego wniosku o
dofinansowanie.

8.

Zawarcie warunkowej umowy o dofinansowanie – uwzględniającej
warunki z decyzji. Warunkowa umowa o dofinansowanie musi być
tak sformułowana, Ŝeby umoŜliwić beneficjentowi wszczęcie
procedury wyboru partnera prywatnego, tak aby nie narazić się na
zarzut naruszenia przepisów dotyczących dyscypliny finansów
publicznych.

9.

Zaproszenie do złoŜenia ofert wraz z przekazaniem opisu
warunków udzielanej koncesji.
Składanie ofert.
Wyjaśnienia, sprecyzowania i dopracowania ofert.
Wybór oferty najkorzystniejszej według ustalonych kryteriów
oceny ofert.
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Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności powinna być na tym etapie wyliczona na podstawie metodyki luki finansowej zgodnie z Wytycznymi do przygotowania
inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 – tak jakby przedsięwzięcie
realizowane było przez podmiot publiczny. Biorąc pod uwagę, Ŝe jedną z przesłanek realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego jest załoŜenie, Ŝe
partner prywatny jest postrzegany, jako bardziej efektywny niŜ sektor publiczny ze względu na bardziej skuteczne i elastyczne zarządzanie, wykazuje większą dyscyplinę
finansową, większą zdolność dostosowania do zmiennych warunków rynkowych, posiada dostęp do know-how w zakresie technologii i obsługi tak skomplikowanych
instalacji, jednym z elementów gry rynkowej na etapie wyboru koncesjonariusza powinna być minimalizacja zaangaŜowania środków publicznych. Wydaje się, Ŝe efektem
przeprowadzonego przetargu powinno być zmniejszenie pierwotnie wyliczonego wsparcia z FS.

Poinformowanie oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej.
10. Aktualizacja studium wykonalności w takim zakresie, jaki wynika z ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako
wynegocjowanych warunków koncesji, w szczególności analiza najkorzystniejsza wskazanych w ogłoszeniu dokumentów
finansowa i ekonomiczna.
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
11. PrzedłoŜenie do IW zaktualizowanego wniosku wraz ze studium
wykonalności.
12. Ponowna ocena merytoryczna II stopnia i ocena Jaspersa
13. Przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej
14. Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego
kwotę dofinansowania wynikającą z wynegocjowanych warunków
koncesji.
15. Decyzja Komisji Europejskiej

Ewentualne odwołanie postępowania w przypadku braku decyzji
KE (art. 19 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi).

16.

Zawarcie umowy o koncesję.

