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ZAPROSZENIE 

 

Zapraszamy na wirtualną konferencję, Forum Liderów PPP, która odbędzie się 17 czerwca 

2021 r. online, w godzinach 10:00 – 15:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz 

rejestracyjny dostępny jest na stronie www.forumliderowppp.pl 

 

Konferencja dotyczy partnerstwa publiczno – prywatnego, w szczególności aspektów 

finansowych, zarządzania projektem i ewaluacji dokumentacji projektowej. Tematyka PPP jest 

przedmiotem zainteresowań wszystkich największych kancelarii prawnych. W konferencji co 

roku biorą udział przedstawiciele firm Dentons, Hogan Lovells, DLA Piper, PwC i wielu 

innych. Aktualnie obserwujemy wzmożone zainteresowanie tematem, ze względu na 

ograniczone możliwości realizowania inwestycji publicznych ze środków własnych 

samorządów. 

 

W konferencji wystąpią radcowie prawni, przedstawiciel Rządu, przedstawiciele jednostek 

samorządowych i inwestorzy, w tym w szczególności warto zwrócić uwagę na wystąpienie 

Ministra Waldemara Budy, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. PPP; Pani Dyrektor 

Iwony Bierut z Urzędu Miasta w Gdańsku, Dyrektora Grzegorza Kaczorowskiego z Urzędu 

Miasta w Warszawie, Pana Bartosza Mysiorskiego z Centrum PPP i Tomasza Korczyńskiego 

z firmy Dentons. W tym roku dodatkowo uzyskaliśmy wsparcie merytoryczne od Banku 

Światowego (World Bank), Departamentu Benchmarking Infrastructure. 

 

Forum Liderów PPP to cykl konferencji łączących sektor publiczny z prywatnym, 

organizowanych od roku 2016 pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Celem organizacji konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu zamówień 

publicznych w formule PPP zarówno w środowisku sektora publicznego jak i prywatnego, oraz 

pokazanie korzyści płynących z implementacji modelu partnerstwa publiczno-prywatnego 

przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności. Forum 

Liderów PPP to platforma dialogu na temat doświadczeń, potencjalnej współpracy 

i  możliwości realizacji projektów. 

 

Warunki udziału 

Warunkiem udziału jest rejestracja. Udział osobisty jest opcją płatną, posiadamy jedynie 25 

miejsc dla uczestników na miejscu. Istnieje możliwość zamówienia imiennego certyfikatu. 

 

Kontakt 

konferencja@forumliderowppp.pl 

 tel. 888-770-651 
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