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Kommittén N 1997:06 för Näringslivsinsatser
för Polen

Till statsrådet Pagrotsky
Genom beslut den 21 augusti 1997bemyndigaderegeringen det statsråd
som har till uppgift att föredra ärenden om handel att tillkalla en
kommitté med högst nio ledamöter. Kommitténs uppdrag var att föreslå
insatsermed medverkan av svenskaföretag för att bistå Polen i
återuppbyggnatlsarbetetefter översvämmningskatastrofeni juli 1997.
Med stöd av detta bemyndigandeförordnade statsrådet Pagrotsky den
2 septembernedanståendepersoner att ingå i kommittén för
Nlirixigslivsinsatser för Polen.
StatssekreterareYvonne Gustafssonförordnadestill ordförande. Till
ledamöter förordnades direktör Ulf Dinkelspiel, generaldirektör Kjell
Larsson, förvaltningschef Gunilla Olofsson, direktör Per Olofsson,
direktör Börje Risinggård, generaldirektör Anders Sahlénoch andre
förbundsordförande Hans Tilly. Till sakkunniga förordnades utrikesråd
Mats Ringborg och handläggareMarianne Tegman.
Till kommitténs sekretariat knöts den 1 september 1997vice verkställande
direktör Karin Isakssonoch departementssekreterarePär Ahlberger.
Kommittén har antagit namnet Kommittén för Näringslivsinsatser för
Polen.
Kommittén får härmed överlämna sin slutrapport SOU 1997:163
Översvämmningskatastrofen i Polen stöd från stat och näringsliv.
Uppdraget är härmed slutfört.

Stockholm i november 1997
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Kommittén för näringslivsinsatserfor Polen
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Inledning
Sommaren 1997 drabbadesPolen av kraftiga oversvatnningar. l de drabbadeområdenalever
30 miljoner människor l regionen genererasnormalt en fjärdedel av Polens BNP. Värdet av
de materiella skadorna uppgårtill mångmiljardbelopp.
Den svenskaregeringen fattade i ett tidigt skedebeslut om att anslå I25 miljoner kronor till
Polen Av dessamedel anslogs S0 miljoner kronor For naringslivsinsatsei"ur den s.k
lstersjtsmiljarden
Regeringenbeslot vid sitt sammanträdeden 2l augusti 1997 att tillkalla en kommitte med
uppgift att etter samrådmed svenskt näringsliv och polska myndigheter lämna förslag till
naringslivsirtsatser.De tiäreslagnainsatsernaskulle skapa sysselsättningi Sverige
Flera svenskaföretag har gjort insatser i det översvämmningsdrabbadeområdena. Det galler
så finansiellt som materiellt stöd. Det materiella stödet omfattar a pumpar,
sittkvårdsutmstning. vaccin och fläktar.
Kommittén Lippdrogsatt redovisa sitt arbetetill regeringen senast 15 november 1997.
Kommittedirektiv bifogas
2. Kommitténs sammansättning
StatsrådetLeif Pagrotsky lörordnade 2 septemberl997 töljande personer att ingå i konnnitten
i den limktiort som angesnedan.
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iustafsstan, Yvonne
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Till kommitténs sekretariat har knutits

50 % varderaföljande personer.

Karin Isaksson,vVD Swedfund Financial Markets AB, meduppgift att identifiera, beredaoch
presenterainsatsertill kommittén
Par Ahlberger departementssekreterareNarings-och handelsdepartementet,med uppgift att
ombesörjaövriga i huvudsak administrativa uppgifter förknippade med kommitténs arbete.
3. Tidplan fiir Kommitténs arbete
Kommittén har haft följande sammanträden.
12 september1997
31 september1997
23 oktober 1997
november 1997
Vid sammanträdetden 12 septemberdiskuteradesbakgrundentill uppdragetoch generella
riktlinjer för uppdraget Sammanträdetden 30 september föregicks av ett besök av
sekretariateti Polenför diskussioner med myndigheteroch med parter i möjliga insatser.Vid
sammanträdetden 30 septemberbeslutadesom riktlinjer for finansiering av insatsersamt
vidare beredning av ett antal projekt. Baserat underlag framtaget av företageni de insatser
som beslöts beredasvidare samt yttranden från Sida diskuteradekommittén möjligheterna att
finansiera dessainsatser vid sammanträdetden 23 oktober 1997 Kommitténs arbete
avslutadesmed beslut om slutrapport vid sammanträdetden november 1997.
4. Direktiv och riktlinjer fiir finansiering av insatser
Baserat kommittédirektiven fattades vid sammanträdetden .10septemberbeslut om
riktlinjer for finansiering av insatser. Dessariktlinjer återgesi bilaga. Nedanredovisasde
övervägandenkommittén gjort vid tillämpningen av direktiv och riktlinjer vid identifiering,
beredningoch utvärdering av insatser.
ilnldentmeringayjanszaser
fått grundläggandekrav för att finansiering av insatserska kunna komma ifråga har varit att
bekräftelse att dessaar prioriterade har erhållits från relevant centralpolsk myndighet,
ÅteruppbyggnadsministerietÅUM.
Bekräftelse

att följande insatserär prioriterade har erhållits från ÅUM.

Insats
El-distributionsbolaget i Wroclaw

ldentiñgraLsmnskapatrt
ABB

Fjarrvärmebolaget i Wroclaw

ABB

Lokaltrafiken i Wroclaw

ABB

V A-verket i Wroclaw

AB B
Zickert
lTT Flygt

ilorkning av offentliga byggnaderi Wroclaw

SP Skadeservice

Reparationav järnväg

Rosenqvists Entreprenad

Skola i Gace Slupieckie

NCC

Sjukhus Kedzierzyn-Kozle

angiven

l samtliga fall utom beträffande sjukhuset har såledesden polska sidan identifierat en svensk
pan Av kontaker med SP Skadeservicesamt med den svenskaambassadeni Warszawa har
klargjorts att insatsernaförknippade med sjukhuset avser dels torkning dels ersättning av
utrustning som skadatsvid översvämningen.
Riktlinjerna i svensk respektive polsk version, har delgivits de aktuella företagen.
Riktlinjerna har även spridits till svenskaoch polska panel för att informera om möjligheten
till finansiering av insatser. Det dryga 30-tal parter som tillskrivit kommittén har delgivits
riktlinjerna. Vidare har Svensk-PolskaHandelskammaren,lndustriförbundet och Exportrådet
spridit informationen till sina medlemmar.
4.2 Beredning av insatser
De identifierade svenskaoch polska företagen har kontaktas och ombettsinkomma med
piojektbeskrivningar.
Projektbeskrivningarhar därvid erhållits avseende
0 il-distribtttionsbolaget/ABB
0 VA-verket/Zickert, ABB ITT Flygt
0 Torkning/SP Skadeservice
o Järnväg/Rosenqvistsamt
c Skolan/NCC".
Dessainsatserhar beretts vidare. l beredningenhar yttrande från Sida inhämtats i alla fall
utom vad avser insatsenavseendetorkning av lokaler och sjukhuset, då detta ar en begränsad
insats.
Projektbeskrivningar har inte erhållits avseendeFjärrvarmebolagetoch Lokaltrafikbolaget.
4,3 Uiváldlâülâêl/lftâêlsâr
Utgångspunktenför utvärderingenhar varit de prioriteringar som gjorts av den polska sidan.
Detta galler såväl insatsernai sig som val av svenskpart och teknik. Vid beredningen har
vidare stor vikt fästs vid att insatsernaar direkt relateradetill de skador som uppstod vid
översvamningarnaoch är av akut karaktär. Insatsersom i Förstahand avser moderniseringar
och uppgradering av teknik är därmed inte möjliga att finansiera. Det ar av största vikt att de
skador som uppstått kan åtgärdassnarastoch insatsernasom kan genomföras snabbthar
därför getts hög prioritet

Polskaprioriteringar och snabbhetskriteriethar medfört att den av den polska sidan
identifierade svenskaparten har accepteratsi någrafall. Detta har skett då försäkran har
kunnat erhållas att den föreslagna tekniska lösningenär relevantför att åtgärda skador. l dessa
fall. lå såledesdirektupphandling accepterats kommer konkurrenskraftigapriser att
säkerställasi den särskilda prisgranskning som kommer att görasi Sidasberedning av
insatsenliam till kontrakt. l andra fall då tveksamheterrått beträffandeinsatsensutformning
har trots att en svenskapart redan identifierats av den polskasidan,konkurrensupphandling
törordats. Dessaövervägandenbeträffande upphandlingsfhrmenföljer väl beprövad metodik i
utvecklingssziiiizirbetet.
lån viktig ulgåingsjiunktför kommittén har varit att eftersträvafiiiansieringslösningar där
utväxling av gävometlel upppnåsi kombination medbidrag från svenskoch polsk part.
Svenskaföretag förväntasbidra med vissa insatskomponenterutan ersättningoch polsk part
förväntas i iiormzilfallet finansiera alla lokala kostnader.Det sistnämndaär även av största
vikt for att säkerställainsatsenshöga prioritet.
Identifiering av ett bidrag från svenskt företag ar endastmöjlig för de insatserdär
direktupphziiitlling har accepteratsoch ett svensktföretag därmedär nainiigivet. Kommitténs
ivervägaiitlen beträffande gåvokoniponent från svensktföretag återgesi dessafall i de
enskilda insatsavsnitten.Vad avser de insatsersom kommer att konkurrensupphandlas,är det
inte möjligt att identifiera en gåvokomponent Kommittén har vidare gjort bedömningenatt
det inte heller är meningsfullt att ta hänsyntill detta vid utvärdering av anbuden.l dessafall
förordar kommittén att den konkurrenskraftiga prisnivå som uppnåsgenom
upphandlingstörtarantletär ett tillräckligt villkor för finansiering
Utvärdering av enskilda insatser
5 I Leveraiiseiitill ,Bladistiibutionsbsüagst,JM/ro aw
Som en följd av översvämniitgariia blev 30 % av elektrisk distributioitsutrustning satt ui
liinktion. Idag har utrustningen repareratsprovisoriskt och fungerarbristfälligt. Detta är
endasten temporär åtgärd då korrosion gör att utrustningeninom någramånaderkan
förväntas vara satt helt ur finiktion. insatsensyRar till att ersättaden skadadeutrustningen
Iiisatseii avser direkta åtgärder for att reparerade skador sotn uppstodvid översvämningen..
El-distributioiisbolagef betjänardrygt 400 000 elkunder. lnsatsensyftar till att såvälåterställa
som säkerställaleveransav till hushåll och industrier i områdensom drabbatsav
iversväinningartia. Cirka 30 000 abonnenter har en mycket ohållbar situation fn Dagliga
avbrott inträffar och situationen kommer att förvärras när kylan kommer och de provisoriska
åtgärdersom vidtagits är helt otillräckliga. Sidas bedömningenger vid handenatt den
föreslagnatekniska lösningen är relevant för att åtgärdade direkta skadorna.Mot bakgrund av
detta samt snahbhetskriterietbör direktupphandling accepteras.
l.et svenskainnehållet i den föreslagnautrustningen utgör 90 % av kostnaden.Totalkostnad
för utrustning är uppskattadtill drygt I l miljoner SEK. ABB Polen är den föreslagna
kontraktspanen.ABB Polenkommer att lämna garanti för att order motsvarandedet svenska
innehållet läggs hos ABB Sverige. l denna insats är ABB bereddatt bidra med kostnadför
offererade
projektledning vilken uppgår till cirka 5 % eller cirka 550 000 kronor baserat
priser. Distributionsbolaget kommer att stå för alla installationskostnader.

Sidatillstyrker finansiering av den föreslagna insatsen.
Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att insatsenuppfyller kriterierna för stöd
och bor finansierasvad avser leveranserfrån ABB Sverige Kostnadenför den svenskadelen
uppskattastill IO miljoner kronor. ABB skall bidra med projektledning utan ersättning.
5 3 leveranser tilLY,/,..-3L@Ll@1,ÃÅ/JOClê1E/,
Oversvaniiiiiigcn fick vittgåendekonsekvenserfor såväl vattenforstöijning som avloppsrening
i Wroelaw-regitwiieii.De områden som identifierats av den polska sidanVA-verket och
Äteruppbyggnadsininisteriet är i prioritetsordning:
-

utrustning till sedimenteringsbassängei
elektrisk utrustning till avloppsverk
pumpar till avloppsverk

Projektbeskrivning har erhållits och yttrande inhämtats från Sida för den förstnämnda och
mest prioriterade insatsen Denna insats avser säkerställandeav drieksvattenkvalitet. Med
nuvarandeutrustning har VA-verket idag problem med dålig smak och lukt. Detta kan
atgardasgenom installation av skrapor för borttagning av slam i sedimenteringsbassängerna
ilkct minskar slammetsuppehållstid och därmed problemet med dålig lukt och smak. VAxerket avser att samarbetamed Zickert Waterlink Products AB
l sviie att åtgärdaskador elektrisk utrustning i avloppsverk önskar VA-verket installera
slvr och reglerutrustning från ABB. VA-verket har inkommit med en projektbeskrivning i ett
sent skedeav beredningen. Sidas yttrande har varit Inöjligt att inhämta grund av detta
seendeskadadepumpar till avloppsverk avser VA-verket installera utrustning fiån ll"l
.Å-verkethar inkommit med en projektbeskrivning i ett sent skede av beredningen
l-l
Sidasxttrande har varit möjligt att inhämta grund av detta
i. dv lIC områden som VA-verket har identifierat som i behov av åtgärder har som framgår
;I manstaendeavsnitt endastZickert-insatsen granskatsnärmare. Sida anser att denna insats
utv axsei akut återuppbyggnadoch är tveksam till insatsensdirekta effekter för åtgärdandeav
skador Detta i kombination med att underlagetför att ta ställning till ivriga delinsatser
inkommit så sentatt det inte varit möjligt att beredadessa gör att det i detta skede inte är
modigt att ta ställning till en definierad insatsför VA-vcrket. Mot bakgrund av insatsens
prioritering och de uppenbarastörningar som översvamningeii orsakat i denna sektor är det
klart att stodtill VA-verket är motiverat. Då insatsenbör definieras förutsättningslöst inom
ramen for riktlinjerna For finansiering, bör konkurrensupphandlingtillämpas
Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att Sidabör i uppdrag att i samråd
med VÃÅ-verketformulera en kostnadseffektiv lösning för att åtgärdaproblem som uppstått i
sambandmed översvämningeii. insatsenbör upphandlasi konkurrensoch total stöd för
insatsenhör inte överstiga 20 miljoner SEK.

5.3 Återuppbvggnad av skola i Gace Slupieckie
Befintlig skola har efter översvämningarnafått så omfattande skador grundläggningen att
risken för ras bedöms vara överhängande.Skolan har därför stängts.Skolbarnenbussastill
andra skolor där de får undervisning efter ordinarie skoltid, d v s eftermiddag och kväll.
Den svenska parten NCC och polska byggansvarigahar vid besiktning konstaterat att
befintlig skola ar i så dåligt skick att en renovering är meningsfull, Förslaget är istället att
bygga en ny skola tomten intill den befintliga. En nybyggd skola är klar och kan tas i bruk
tidigast om ett
Kostnaden för att uppföra skolan har uppskattatstill mellan 13-l6 miljoner kronor. Av detta
NCC uppger att insatsenär av
kan det svenskainnehållet uppskattastill maximalt 50 9/23.
strategisk betydelseför företagetsetablering i Polen Rent allmänt kan uppförandet av en
skola bedömas stora good-will effekter för Sverigeoch svenskt näringsliv och därmed
indirekt på svenskexport och sysselsättning.NCC uppger sig vara bereddaatt utan ersättning
bidra med vissa delar av projektledningen. Den polska parten d.v s kommunen, har inga
möjligheter att lämna utfästelser om finansiering av lokala kostnader Däremot kan man bidra
med designarbete markarbetenetc. En förutsättning för att insatsenska kunna genomförasar
såledesatt kommittén accepteraratt finansiera den totala och förhand okända, kostnaden
för att uppföra skolan
Sida kan tillstyrka det framlagda förslaget men ställer sig positiva till en insats som följer
traditionella metoder för utvecklingssamarbetegenomförbarhetsstudie
konkurrensupphandling.
Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att en insatsavseendeåteruppbyggnad
av skola inte bör finansieras Om skolinsatsenskulle finansieras innebardetta ett åtagande
förhand fastställt belopp Vidare skulle insatsen begränsadeeffekter för svensk
ett
sysselsättning Nybyggnation innebär inte heller en snabblösning det akuta problemet
Dessaavsteg från kriterierna kan inte uppvägasav de eventuellagood-will effekter som kan
uppståför Sverige och svenskt näringsliv
Luzsânadçt
iásflforâlsmuáavtstxffeutlLta
insatsenavser torkning av ett antal offentliga byggnaderUniversitetsbibliotek, skolor teater
etc i Wroclaw samt ett sjukhus i Kedzierzyn-Kozle. Den svenskaparten SP Skadeservice
utför arbetet och tillhandahåller utrustning för torkning. Torkarbeten har redan påbörjats i
Wroclaw
Genom expertmässigtorkning tried rätt teknisk utrustning kan mycket av de skador som
översvamningen orsakadeåtgärdashelt eller delvis l universitetsbiblioteket måste tex väggar
och golv torkas för att bevara gamla och värdefulla böcker som annarsmöglar i en fuktig
nriljö Sjukhuset stod under Sversvämningen3.5 meter under vatten och har givetvis fått
omfattande skador. Byggnaden måstetorkas för att kunna fungera som sjukhus.
SP Skadeservicei Vikingsstad ar ett litet företag som huvudsakligen ägnar sig
lörsäkringsarendenrörandefukt- och mogelskador Företagethar etableratsamarbetemed ett

polskt företag i sammabransch.SP Skadeservicehar goda referenseroch bedöms inneha
komlaetensoch resurseratt genomföra insatsen.
n.
plats med svensk personal samt tillhandahåller torkar
torkning
genomför
Ql Skadeservice
Kostnadenför dessatjänster beräknastotalt för alla byggnader uppgå till 2 miljoner SEK
torkning av
varav cirka hälñen avser sjukhuset.SP Skadeservicehar redan engageratsig i
byggnader och detta sätt bidragit till återuppbyggnaden.Ytterligare gåvobidrag från
loietaget förefaller orealistiskt. Kostnader för polska underentreprenörerbetalasav den polska
parten
ttrande liån Sida har

begärts.

Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att insatsenuppfyller kriterierna för
stod och bor finansieras vad avser tjänster som tillhandahålls av SP Skadeservicc.Kostnad for
tIlSl\l innehåll i insatsenuppskattastill 2 miljoner kronor
i leverans êvlülêâlsljlâfÖLJLQDGIBllODÅLLME/ág
följd av Sversvämningarna.Banvallar
Het polskaiärnvägsnätel har tätt omfattande skador
har skolits bort eller underminerats bankar och broar har skadatsav strömmandevatten.
skadorna innebar att järnvägens funktion kraltigt nedsatts vissasträckor med lägre
transportkajiacitet som följd. Rosenqvists EntreprenadAB haderedan innan
PRKil Den senareär ett statligt ägt
oxeisxáiiiiningarnainlett kontakter medden polske parten
entreprenadtiâretagsom bedriver sin verksamhetunder polska statsjäinvägen.
Den toreslagna insatsenomfattar leveransav två s k multifimktionsmaskitter for reparation av
skador ijarnvátgsnatetsamt utbildning av polsk personal
lnsatseninnebar direkta åtgärderav skador. Med hänsyntill det polskajärnvägsnätets roll i
Polensinfrastruktur är det angelägetatt reparationersnabbtkommer igång för att återställa
|2um agcns funktion. Den lörslagna insatsenberäknaskunna halvera tiden för
iepatationsarbetenaiämfort med de arbetsmetodersom tillämpas för närvarande.En optimal
tmvzmtlninyg
av maskinsystetnetförutsätter att två maskiner kan användassamtidigt
Den av Sida anlitade konsulten som yttrat sig om insatsenanseratt projektbeskrivningen
tyder ett llexibelt maskinsystemmed bra liamkomlighet. Maskinsystemetbedöms ha de
egenskapersom krävs för lokala reparationsinsatsetoch småskaligt underhåll Utöver ett
snabbtatgärdandeav skador förväntas insatsenresultera i att en i grunden beprövad teknik lär
en ny tillämpning och att ett rationellt Lmderhållssystemetableras
Rosenqvisthar bedrivit entreprenadverksamheti l0 år. Parallellt med detta har relativt sett
stora investeringar gjorts i produktutveckling. Företaget innehar patent för tlera produkter och
ar enda svenskaleverantör av dennatyp av utrustning Företaget har ett 50-tal anställda och
insatseni fråga bedöms vara av strategisk betydelse för etablering en ny marknad och
därmedför företagets framtida expansion. lnsatsenberäknasmedföra cirka 4,5 manårs
sysselsättningi Sverige.
lotalkostnad for insatsenuppgår till 8,3 miljoner kronor, allt med svenskt ursprung.
Rosenqvist kommer att leverera utan kostnad ett slipersbytareaggregatper maskinenhet Detta
innehar ett bidrag om totalt 304 J00 kronor. PRKil star for lokallinansiering.

Sida tillstyrker finansiering.
Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att insatsenuppfyller kriterierna för
stöd och finansiering bör vad avser leveranserfrån Rosenqists Kostnadenför den svenska
delen uppskattastill 8.3 miljoner kronor. Rosenqvists kommer att leverera utan kostnad
komponenter för 364 000 kronor
2 Utt1§l_1l
ng

l sjukhu

láedzjserzyn;l_alç

Kommittén har i ett sent skede av sitt arbete erhållit information att den av
Återuppbyggnadsministerietprioriterade insatsentill sjukhuset i Kedzierzyn-Kozle utöver
torkning även avser ersättning av skadadutrustning Det underlag som erhållits från sjukhuset
är mycket knapphändigt
let är dock ställt utom allt tvivel att sjukhuset lidit stora skador vid översvämningenoch att
dessaorsakat stort lidande för befolkningen. Då sjukhuset stod under vatten under lång tid har
medicinsk utrustning och även inredning som sjukhussängari stor utsträckning förstörts.
Finansiering av sjukhusutrustning bidrar utan tvekan till att åtgärdade skador som uppkommit
vid översvämningen.
Sammanfattningsvis gör kommittén bedömningen att bidrag till utrustning till sjukhuseti
Kedzierzyn-Kozle bör lämnas med det belopp som övriga beslutadeinsatserinte tar i anspråk
inom den ram om 50 miljoner kronor som avsatts. Sidabor i uppdrag att definiera en
kostnadseffektiv insats.
517.Ersättninglilliida
l enlighet med kommittédirektiven föreslås Sida administrera insatsernaefter regeringsbeslut
eventuell ersättningtill Sida för detta
om finansiering. Regeringenhar att ta ställning till
uppdrag
6. Förslag till regeringsbeslut
Med stod av ovanståendeförordar kommittén att regeringen fattar beslut att inom ramen för
avsattamedel finansiera följande insatsersamt uppdrar till Sida att beredainsatsernafram till
kontrakt mellan parter, verkställa utbetalningar i enlighet med fastställd utbetalningsplanoch
tiälja upp och redovisa insatsernasgenomförande:
-

Leveranserfrån ABB till El-distributionsbolaget i Wroclaw
Leveransertill VA-verket i Wroclaw. insatsenska konkurrensupphandlas.
Torkning av offentliga lokaler i Wroclaw samt sjukhus i Kedzierzyn-Kozle
att utföras av SP Skadeservice.
Maskiner och utbildning för återställandeav järnvägsnatet. Leveranserfrån
Rosenqvist EntreprenadAB.
Utrustning till sjukhuset i Kedzierzyn-Kozle.
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Kommittén för näringslivsinsatsertill Polen
I997-I 0-0 l

RIKTLINJER

FÖR FINANSIERING

AV INSATSER

Bakgmnd
Regeringenbeslutade 2l augusti att tillkalla en kommitté vilken ska föreslå insatsermed
medverkan av svenska för företag för att bistå Polen i åtemppbyggnadsarbetetefter
oversvämniiigskatastroferi ijuli 1997. insatsernafår sammanlagtuppgåtill 50 miljoner
kronor.
AllinâgigiaLitgångspynkteij
De insatsersom kan komma ifråga för finansiering ska bidra till en snar normalisering efter de
skador som uppstod. Inriktningen är således insatsersom åtgärdar de direkta effekterna av
översvämningarnaoch där genomförandetkan ske snabbt.
Finansieringslösningar eftersträvasdär utväxling av gåvomedel från föreliggande facilitet
uppnås i kombination med insatserfrån svenskoch polsk part Svenskaföretag förväntas
bidra med vissa insatskomponenterutan ersättningoch polsk part förväntas i normalfallet
finansiera alla lokala kostnader.
lfrioriterilLgav
Bekräftelse att projekten är prioriterade i återuppbyggnadsarbetetska ha inkommit från
Återuppbygguadslninisteriet ÅUM.
l011,n§t

tsatmmbstrat

Stöd utgår i form av gåva för finansiering av ett kontrakt mellan svensk och polsk part, Stöd
kan utgå för leverans av såväl utrustning som tjänster.
l särskilda lall bör kunna övervägasstöd till investeringar i risk-kapital samt överföring av
medel för upphandling av svenskavaror och tjänster utan ett förhand identifierat projekt
ramavtal.
Smask anknytning
Finansieringen bör normalt endastomfatta svenskavaror och tjänster. För att erhålla försäkran
om projektens prioritering samt uppnåutväxling av den svenskafinansieringen,
bör lokala kostnader i normalfallet finansierasav den polska parten. Finansiering av polska
varor och tjänster kan i särskilda fall motiveras med de indirekta effekter finansiering av ett
projekt kan för svensksysselsättningoch export till följd av stora good-will vinster.

ñjgaüpgjiger
Konkurrenskrra
l de tall svensk part redan identifierats i det prioriterade projektet. görs bedéämningav
prisnivån i beredningen
I de tall svensk part inte identifierats. kan lörsakran om konkuirenskrañigzi priser erhållas
genom anbud från flera svenskaleverantörer.
Ärensiggårlg
w

luekräñelse prioritet erhålls trån ÅUM
Kommittén lättar beslut om fortsatt beredning
parternaombeds inkommetmed projektbeskrivning se bilaga
Kommittén beslutar törorda regeringenatt rätta principbeslut om stöd till projekt
regeringen fattar principbeslut om stöd till projekt samt uppdrar Sida att ev
medverka vid utformning av kontrakt, granskakontrakt besluta om utbetalning
och övervaka projektens genomféärande.

Kommittén lör näringslivsinsatsertill Polen
l997-l0-Ol

Projektbeskrivning
Som ett led i beredning av beslut om finansiering av insatserska parterna inkomma med
projektbeskrivning vilken bör omfatta nedanangivna områden.
-

problembeskrivning, vilka problem förväntas projektet lösa

-

vilka är de förväntade resultatenav projektet

-

aktiviteter och inputs projektets komponentervad avser mjuk- och hårdvara.
Aktiviteter och inputs ska relaterastill de förväntade resultaten

-

den polska parten Företagsform, organisation,kompetensetc.

-

tidigare samarbetemellan parter

-

budgeteradeprojektkostnaderuppdelade
polsknsvenskt, tredje land

-

finansieringsplan, tänkta finansieringskällor. OBS angebidrag från den svenska
parten/företaget

komponenteroch ursprung
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