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Organy kontroli i ścigania przejdą szkolenie
DRUKUJ Z KYOCERĄ

guu 29 -09 -2010, ostatnia aktualizacja 29 -09 -2010 13:26

Rapsodia
Życia i
Teatru.
Rozmowy z
Aktorami

DOSTĘP SMS
WY ŚLIJ
LICENCJONOWANIE
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związki
Barbara
Henkel

WYKOP

Ministerstwo Gospodarki postanowiło przeprowadzić szkolenia dla organów kontroli i ścigania
związane z promocją partnerstwa publiczno-prywatnego

GOOGLE

37,49 zł

BLIPNIJ

W szkoleniach udział wezmą przedstawiciele Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego, Najwyższej Izby
Kontroli, prokuratury i policji.
W programie szkolenia
W szkoleniach weźmie udział
przewidziano m.in. omówienie
przeszło 160 osób.
autor: Dominik Pisarek
podstaw prawnych realizacji
źród ło: Fotorzepa
projektów PPP, prawne i
finansowe aspekty przygotowania i realizacji takich przedsięwzięć,
+zobacz wi ęcej
tryby wyboru inwestorów prywatnych, strukturę umowy o PPP, a także
zagadnienia nadzoru i kontroli nad projektami publiczno-prywatnymi oraz nieprawidłowości i
zagrożenia związane z wdrażaniem PPP w Polsce.
Realizacją szkoleń zajmie się Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz – warszawska firma
doradcza specjalizująca się doradztwie w zakresie zagadnień
partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych i
innych źródeł finansowania projektów sektora publicznego.
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33,99 zł

Tajemnice
Kobiet
Dziurdzikowska
Renata
22,49 zł

Cykl szkoleń rozpocznie się
5 października i potrwa
miesiąc

Prosta
Droga Do
Sukcesu
Rafał Motriuk

- Badania prowadzone wśród samorządowców i innych przedstawicieli sektora publicznego
dowodzą, że jedną z podstawowych przeszkód we wdrażaniu projektów publiczno-prywatnych jest
obawa przed korupcją. I nie ma się co dziwić – przy realizacji przedsięwzięć sięgających od kilku do
nawet kilkuset milionów złotych, może pojawić się pokusa zachowań mających znamiona korupcji –
powiedział Jan Kordasiewicz, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego.
materia ły prasowe

DRUKUJ Z KYOCERĄ
WYKOP

GOOGLE

36,49 zł

Potęga mitu
Campbell
Joseph

DOSTĘP SMS
BLIPNIJ

WY ŚLIJ
STUMBLEUPON

LICENCJONOWANIE
FACEBOOK
26,99 zł

Żadna cz ęść jak i ca łość utworów zawartych w dzienniku nie mo że by ć powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym tak że elektroniczny lub mechaniczny lub inny
albo na wszelkich polach eksploatacji) w łą cznie z kopiowaniem, szeroko poj ętą digitalizacj ą, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym tak że zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek u życie lub wykorzystanie utworów w ca łoś ci lub w cz ęś ci bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub
autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro źbą kary i mo że by ć ś cigane prawnie.
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