www.ebuilder.pl

HOME

O NAS

REKLAMA

REDAKCJA

WYDAWNICTWO

PRENUMERATA

KONTAKT

wtorek, 28 lutego 2012

ABOUT US

Wyszukiwanie:

Biznes i Polityka

Projekty modelowe PPP

Wyszukiwanie zaawansowane

Pozostałe w dziale:

28.02.2012

Dojechać na EURO
Problemy z asfaltem?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-

SPIUG o OZE

Prywatnego realizuje projekt systemowy pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

2012 rokiem najniższych cen mieszkań?
Zaproszenie do Iraku

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań dotyczących

Dofinansowanie dróg

rozpowszechnienia oraz promocji PPP w sektorze publicznym i

Bosch dla polskiej prezydencji

prywatnym. Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak &

Budżet 2012 - co z drogami?

Kordasiewicz również ma swój udział w Projekcie, będąc

Nowy konkurent Allegro rośnie w siłę
Autostrady na EURO - interpelacja poselska

doradcą prawnym PARP w zakresie wyboru doradców.

Zaloguj się:
Celem projektu systemowego PARP pn. „Partnerstwo

Zarejestruj się
Zapomniałem hasła

publiczno - prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o
partnerstwie publiczno - prywatnym, prowadzące do
zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule
w Polsce. Zakłada się, że wsparciem objętych zostanie co

Lista Kategorii

najmniej 100 podmiotów sektora publicznego oraz 60 przedsiębiorstw biorących udział w seminariach

Aktualności i Informacje

regionalnych na temat PPP.Warto podkreślić, że ponad połowa budżetu projektowego (czyli około 6 mln zł)

Biznes i Polityka

wydana zostanie na sfinansowanie usług doradczych na rzecz modelowych projektów PPP. Projekty te zostaną

Budownictwo Sportowe

wyłonione w dwóch edycjach konkursu organizowanego przez PARP i będą skoncentrowane na wyborze

Debaty Buildera

najlepszych projektów inwestycyjnych efektywnie wykorzystujących formułę PPP. Pierwszy z nich planowany jest
już na II kwartał 2012 roku. Zadaniem wyłonionych firm doradczych będzie kompleksowa obsługa związana z

"Dobrze sie mamy!"
EUROKODY
Finanse w budownictwie

przygotowaniem projektów PPP i procedurą wyboru inwestora prywatnego.

Inwestycje
Kalendarium
Komentarze i Opinie

Doradcą prawnym PARP w zakresie wyboru podmiotów doradczych jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego

Lato Jakości

Cieślak & Kordasiewicz. Na dziś mogę powiedzieć, że do postępowania o zawarcie umowy ramowej zgłosiło się 7

Materiały i Technologie

podmiotów; w większości są to konsorcja firm konsultingowych i kancelarii prawnych - mówi wspólnik

Patronaty Buildera

zarządzający Kancelarii Rafał Cieślak. Aktualnie trwają procedury, które mają na celu weryfikację kompletności

Personalia

złożonych ofert. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez oferentów, planujemy zawrzeć umowy ramowe

Porady Ekspertów

z maksymalnie pięcioma wykonawcami - dodaje Cieślak. Zawarcie umów z podmiotami doradczymi w ramach

Projekty świata

Projektu Systemowego PARP przewidziane jest w II kwartale 2012 roku.

Rynek Nowości
Top Firmy
Warto Przeczytać

fot. UM Szczecina (projektowany na wskazanym terenie aquapark będzie realizowany w formule PPP)

Wyróżnienia Buildera
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