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AKTY PRAWNE - Rozporządzenia UE 

 

• Rozporządzenie w sprawie EWT nr 1299/2013 

 

• Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności nr 1300/2013 

 

• Rozporządzenie w sprawie EFRR nr 1301/2013 

 

• Rozporządzenie ramowe dla EFSI nr 1303/2013 

 

• Rozporządzenie w sprawie EFS nr 1304/2013 
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Akty Strategiczne 

• Strategia Europa 2020  

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, 
Obszary wiejskie  

• Krajowy Program Reform 2014  

• Strategia Rozwoju Kraju 2020  

• Polska 2030. Wyzwania rozwojowe  

• Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  

• Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa  
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Akty Regionalne 

 

• Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+  

• Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020  

• Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w 
zakresie EFRR  

• Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w 
zakresie EFS  

• Mandat Negocjacyjny Województwa Śląskiego  

• Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego  

• Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014.  
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Struktura Studium Wykonalności, Wniosek – jako jeden 

dokument 

• Obecne Studium Wykonalności będzie integralną częścią rozszerzonego 
klasycznego wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

• Zawartość wypełnionego wniosku będzie oscylować od 80- 100 stron 

 

• Rodzaj wniosku o dofinansowanie będzie uzależniony od  kategorii 
wsparcia  funduszu – np. EFRR 

 

• Nazwa Studium Wykonalności  będzie nosić roboczy tytuł dokumentu 

 WNIOSKOPLAN   
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 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE  

W REALIZACJĘ PROJEKTU 

 
 

• Partnerstwo w ramach projektu 

• Dane wnioskodawcy – lidera projektu 

• Dane identyfikacyjne podmiotu 

• Dane teleadresowe podmiotu 

• Adres korespondencyjny, jeśli inny niż siedziby  

• Dane podmiotu - partnera projektu 

• Podmiot realizujący projekt 

• Podmiot zarządzający przedmiotem projektu 
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 SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

  

• Tytuł projektu 

• Krótki opis projektu 

• Miejsce realizacji projektu 

• Klasyfikacja projektu i zakres interwencji 

• Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

• PPP 1 - Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O) 

• PPP 2 - Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO) 

• PPP 3 - Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych 

• PPP 4 - Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO) 
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• Komplementarność projektu i powiązanie z projektami 

• Realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj  

• Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi 
priorytetowej, działania). 

• Uzasadnienie realizacji celów i efektów dodatkowych projektu oraz 
spełnienia kryteriów dostępu 

• Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) 

• Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / 
prowadzenia działalności w ramach projektu. 
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 UTRZYMANIE CELÓW I TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

  

• Okres trwałości 

 

• Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości projektu 

 

• Założenia do utrzymania celów i trwałości projektu 

 

• Trwałość finansowa 
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POMOC PUBLICZNA W PROJEKCIE 
 

Test pomocy publicznej 

• Czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym 
(wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze 
gospodarczym)? 

• Czy transfer  zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – 
tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych 
dóbr? 

• Czy transfer skutkuje przysporzeniem   na rzecz określonego podmiotu, na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe? 

• Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie 
konkurencji? 

• Czy transfer wpływa na wymianę handlową między krajami 
członkowskimi? 
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• Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis 

 

• Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i / lub de minimis?  

 

• Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej 

 

• Uzasadnienie dla wybranej podstawy prawnej 

 

• Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty 

 

• Czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej i / lub de minimis 
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ANALIZY SEKTOROWE I SPECYFICZNE 

• ANALIZA TECHNICZNA – stan aktualny 

 

• ANALIZA TECHNICZNA – stan projektowany 

 

• ANALIZA SPECYFICZNA 

 

• ANALIZA FINANSOWA 

 

• ANALIZA EKONOMICZNA  

 

• ANALIZA WRAZLIWOŚCI I RYZYKA   
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 POWIĄZANIE ZE STRATEGIAMI 

 • Realizacja zasad horyzontalnych  

 

• Zasada partnerstwa 

 

• Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn 

 

• Zrównoważony rozwój 

 

• Zachowanie zasad polityki przestrzennej 

 

• Zapobieganie dyskryminacji 
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ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU 
 

• Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowanych 

• Termin rozpoczęcia projektu (termin rzeczowego lub finansowego 
rozpoczęcia, w zależności który jest wcześniej) 

• Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które przekroczy 
50 % planowanych kosztów projektu – na potrzeby kamieni milowych 

• Termin zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych 
(50 % planowanych kosztów projektu) - na potrzeby kamieni milowych 

• Termin finansowego zakończenia projektu 

• Uzasadnienie wskazanego terminu realizacji oraz opis stopnia 
zaawansowania prac (jeśli rzeczowa realizacja projektu została rozpoczęta) 
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PLANOWANE KOSZTY 

 
• Zadania w ramach projektu 

• Koszty kwalifikowane (bez ryczałtów) 

• Koszty niekwalifikowane (bez ryczałtów) 

• Koszty do rozliczenia ryczałtem 

• Podsumowanie zadań 

• Podsumowanie kategorii kosztów 

• Podsumowanie budżetu projektu: 

• Koszty kwalifikowalne (przed uwzględnieniem wymogów określonych w 
art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – tj. przed pomniejszeniem 
wynikającym z generowania dochodów) 
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POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAŻ FINANSOWY 
  

• Potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu 

 

• Metoda ryczałtowa lub metoda zmniejszonego dofinansowania 

 

• Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów 
określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

• Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód zdefiniowana w 
ogłoszeniu o naborze – zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 lub aktach delegowanych 
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 • Poziom dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej  

• Poziom dofinansowania  

• Koszty kwalifikowalne projektu 

• Wnioskowane dofinansowanie w PLN 

• Poziom dofinansowania (%) 

• Źródła finansowania wydatków 

• Dofinansowanie / środki unijne 

• Krajowe środki publiczne 

• Prywatne 

• Założenia przyjęte do określenia źródeł finansowania wydatków 

• Wymagane zabezpieczenie środków [PLN] na potrzeby podpisania umowy 

• Wyjaśnienia dot. zabezpieczenie środków 
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POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE 

 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU 

 

• Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu 
monitorowania postępów 

 

• Wskaźniki rezultatu 

 

• Wpływ projektu na zatrudnienie 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

  

• Formularz Oceny Oddziaływania na środowisko  – zgodnie ze wzorem 

 

• Formularze pomocy publicznej    
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Głównym celem studium wykonalności jest 
pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym:  

  

 wybór takiego rozwiązania techniczno-technologicznego, które:  

  
 umożliwi realizację postawionych wcześniej celów (będzie trafne i 

skuteczne),  
  
 przyczyni się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej 

jednostce (będzie użyteczne),  
  
 będzie wykorzystywać istniejące zasoby i środki (będzie efektywne) 

oraz  
  
 zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania nie tylko w okresie, w 

którym możliwa jest kontrola wydatkowanych środków, ale również 
po jego zakończeniu (będzie trwałe);  

 



 
Określenie czy projekt jest warty 

współfinansowania:  
  

 czy projekt przyczynia się do realizacji celów polityki 
regionalnej UE,  

  

 czy sprzyja on wzrostowi gospodarczemu oraz czy 
przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia,  

  

 jeżeli ENPV > 0, jest on korzystny dla danej społeczności 
(regionu/powiatu/gminy) – jeżeli istnieje taka potrzeba 
projekt powinien otrzymać pomoc z RPO WSL 



Określenie:  
   

 czy projektodawca posiada zdolność instytucjonalną do 
realizacji projektu (doświadczenie, wcześniej realizowane 
projekty, właściwa struktura organizacyjna),  

  
 czy projektodawca jest w stanie zagwarantować 

stabilność finansową projektu w perspektywie 5 lat od 
zakończenia projektu (3 lat w przypadku MŚP),  

  
 czy projektodawca jest w stanie zapewnić środki na 

pokrycie kosztów operacyjnych niezbędnych dla 
funkcjonowania projektu zgodnie z celami w w/w okresie.  

  
  
  
 



Celem Studium Wykonalności jest : 

 Pokazanie czy dany projekt jest możliwy do zrealizowania biorąc pod 
uwagę:  

 opinię społeczną,  

 techniczny i  

 ekonomiczny punkt widzenia,  

 a także spodziewane oddziaływanie na środowisko naturalne. 

 

 

 Udzielenie odpowiedzi na pytanie, który z rozpatrywanych 
wariantów realizacji jest najefektywniejszy pod względem 
skuteczności osiągnięcia zamierzonego celu 



Miejsce SW w procesie inwestycyjnym 
 

Fazy realizacji projektu : 

 

- Przedinwestycyjna 

 

- Inwestycyjna 

 

- Operacyjna 



Faza przedinwestycyjna 
 

 

- Wstępne Studium wykonalności projektu – jeśli konieczne 

 

- Ostateczne Studium opracowania projektu 

 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko – jeśli dotyczy 



Wstępne studium wykonalności – jeśli dotyczy 

 Porównanie alternatywnych wariantów w zakresie: 

– nakładów inwestycyjnych, 

– kosztów eksploatacyjnych, 

– lokalizacji projektu, 

– sposobu oddziaływania na środowisko, 

– strony technicznej projektu, 

– dostępności wymaganych zasobów np. naturalnych. 

 

  Pozwala uniknąć bezpośredniego przechodzenia od koncepcji 
(pomysłu) do szczegółowych opracowań związanych z danym 
projektem – duże koszty. 



Ostateczne studium wykonalności 

Sporządzane dla optymalnego wariantu realizacji danego 
projektu. 
 
Zawiera szczegółową analizę techniczną i technologiczną, 
finansową oraz ekonomiczną wraz z analizą wrażliwości w 
odniesieniu do najważniejszych czynników i elementów 
wpływających bezpośrednio na końcową efektywność danego 
projektu 



 
PCM - Cykl projektu wg UE 



Programowanie 

• Punkt wyjściowy - dopasowanie projektu do panujących warunków 
ekonomicznych. 

 

• Realizacja ich przyczyni się do poprawy sytuacji na danym obszarze, 
np. ochrona środowiska. 

 

• Spójność z innymi planami rozwoju w mieście/gminie. 

 

• Zgodność z ogólnym planem rozwoju regionu i innymi planami 
regionalnymi. 

 

• Powiązanie z narodową strategią rozwoju. 



Identyfikacja 
 

    • Przegląd zgłoszonych projektów 

 
• Przeprowadzenie selekcji w oparciu o ustalone kryteria 

 
• Wskazanie projektów, na które powinny być przeprowadzone 
dodatkowe studia potwierdzające celowość ich realizacji 

 
• Określenie zakresu projektu – wszystkie działania, które muszą 
zostać zrealizowane aby osiągnąć zakładane cele. 

 
• Efekt – wstępne studium wykonalności projektu. 



Formułowanie 

• Szczegółowa analiza zidentyfikowanych projektów pod kątem     
 efektywności ich realizacji (technicznej i finansowej). 
 
• Montaż finansowy. 
 
• Podjęcie decyzji o przygotowaniu wszystkich dokumentów. 
 
• Opracowanie wstępnych wniosków o dofinansowanie. 
 
• Rezultat – ostateczne studium wykonalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finansowanie 

• Poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania. 

 

• Opracowanie i złożenie wniosków do instytucji wdrożeniowych. 



Podstawy tworzenia Studium Wykonalności 

• Podstawami prawnymi służącymi opracowania Studium Wykonalności są : 

 

• Wymogi Instytucji Konkursowych/Instytucji Zarządzających programami 
operacyjnymi – np. RPO. 

 

• Wytyczne MIR, Komisji Europejskiej w sprawie przygotowania Projektu, w tym 
opracowania metodyki generowania dochodu oraz określenia luki w 
finansowaniu Projektu.  

 



Zgodność SW z lokalną dokumentacją 

 • Studium Wykonalności musi pozostawać w zgodzie z : 
 

• Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
• Decyzji Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu 
• Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 
• Strategią Rozwoju (Gminy, Powiatu, Województwa) 
• Programem Ochrony Środowiska (Gminy, Powiatu, Województwa) 
• Programem Gospodarki Odpadami (Gminy, Powiatu, Województwa) 
• Programem Niskiej Emisji Zanieczyszczeń (Gminy, Powiatu, 

Województwa) 
 
 



Zgodność SW z dokumentacją techniczną 

 • Studium Wykonalności musi pozostawać w zgodzie z : 
 

• Koncepcją techniczną 
• Projektem budowlanym 
• Projektem wykonawczym 
• Pozwoleniem na budowę 
• Raportem OOS – (jeśli dotyczy) 
• Kosztorysem inwestorskim 
• Wielowariantową analizą opcji 
• Wstępnym studium wykonalności – jeśli jest wymagane przez IZ 

 
 



 

 

Strategia Europa 2020 i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 

 

Polityki horyzontalne UE  

 

 Polityka ochrony środowiska  

 

 Polityka równych szans  

 

 Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

 

 Polityka zatrudnienia  

 

 Polityka konkurencji   



 

 

  
 Wzrostu konkurencyjności i spójności społeczno-gospodarczej 

 

  Zasada komplementarności 

 

  Zasada spójności  

 

  Zasada dodatkowości  

 

  Zasada programowania rozwoju  

 

  Zgodność z Prawem Zamówień Publicznych  

 

  Zasada przejrzystości 

 



 • Studium Wykonalności – WNIOSKOPLAN  jest podstawą dokumentacji 
składanej  na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
 

• Informacje prezentowane w Wniosku i Studium Wykonalności  będą jednym 
dokumentem.  
 

• Studium i wniosek jako jeden dokument musi być aktualne na dzień składania 
Wniosku.  
 

• Projekt objęty Studium Wykonalności powinien być analizowany w aspekcie 
otoczenia – gminy/miasta, powiatu, województwa jako całości.  
 



ZAŁOŻENIA 

 
• Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na 

realizację  projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 15 - 
30 lat.  

 

• Zakłada się, iż inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku 
następnego roku kalendarzowego po zakończeniu okresu ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych.  

 

• Analiza powinna być prowadzona w cenach stałych. Oprocentowanie pożyczek 
i kredytów powinno być ujmowane w analizie w ujęciu realnym.   

 



Analiza w Studium Wykonalności 

 
• Analiza musi być prowadzona metodą przyrostu. Analiza musi zatem być 

prowadzona w odniesieniu do stanu istniejącego, a nie stanu „0”.  

 

• Należy przedstawić wariant bezinwestycyjny, wariant uwzględniający realizację 
wnioskowanego projektu w połączeniu ze stanem obecnym oraz projekt jako 
ujęcie różnicowe (wnioskowany projekt = wariant inwestycyjny – wariant 
bezinwestycyjny).  

 



Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania 

  

 Należy w SW przedstawić w szczegółach wydatki inwestycyjne 
– kwoty i terminy w układzie miesięcznym/kwartalnym lub 
rocznym oraz źródła finansowania inwestycji, np. zaciągnięcie 
kredytu bankowego wraz z jego późniejszą spłatą (kapitał i 
odsetki) – również w układzie miesięcznym, kwoty i terminy. 



Całkowite nakłady inwestycyjne 
Nakłady inwestycyjne projektu obejmują: 
-nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji i przygotowania projektu (w 
podziale na kwalifikowalne i niekwalifikowalne) ponoszone w trakcie 
realizacji projektu; 
-nakłady odtworzeniowe ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po 
zakończeniu jego realizacji). 
Nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu: 
- ponoszone są w okresie realizacji i przygotowania projektu na 
poszczególnych jego etapach; 
- są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z nim bezpośredni 
związek; 
- obejmują zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne do 
współfinansowania z EFRR ponoszone w związku z realizacja projektu; 
- są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. 



Nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu 
 
• zakup nieruchomości (jeśli dotyczy) 
• zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp. 
• koszty inżyniera kontraktu bądź nadzoru inwestorskiego 
• koszty robót budowlano-montażowych 
• koszty robót budowlano –montażowych w rozbiciu na etapy (jeżeli 

występują) rozbiciu 
• na kategorie robót, np. roboty ziemne, wyburzenia, odwodnienia, 

itp.) 
•  koszty monitoringu środowiska w okresie budowy 
• koszty promocji projektu 
• inne koszty niezbędne do realizacji projektu 



 

 ELEMENTY, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI 
PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA  ŚLASKIEGO 2014 -2020  
 

1. Wnioski  

2. Definicja celów projektu  

3. Identyfikacja projektu  

4. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych  

5. Analiza finansowa  

6. Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)  

7. Analiza wrażliwości i ryzyka  

8. Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu  

9. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora  

10.Pomoc publiczna  

11.Analiza oddziaływania na środowisko  

 



Struktura Studium Wykonalności 

Wykonalność techniczno- technologiczna 
Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami 
strategicznymi 
Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu 
Opis potrzeby realizacji projektu 
Przedmiot projektu 
Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania 
zidentyfikowanych problemów 
Szczegółowy opis wybranego wariantu 
Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji 
 
 
 
 
 



Wykonalność finansowo – ekonomiczna 
 
Analiza finansowa 
 
Określenie założeń do analizy finansowej 
 
Całkowite nakłady inwestycyjne 
 
Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji 
inwestycji 
 
Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z 
jego uwzględnieniem 
 
Rachunek zysków i strat 

Struktura Studium Wykonalności 



Struktura Studium Wykonalności 

Zestawienie przepływów pieniężnych projektu 
 
Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej 
wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu) 
 
Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności 
projektu 
 
Struktura finansowania 
 
Analiza trwałości finansowej projektu 
 
 
 
 



Struktura Studium Wykonalności 

Analiza ekonomiczna 
 
Określenie założeń do analizy ekonomicznej 
 
Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych 
 
Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły 

zostać wycenione 
 
Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu 
 
Wskaźnik ENPV i ERR 
 
Wskaźnik B/C 
 



Struktura Studium Wykonalności  

 

Analiza wrażliwości 

Analiza ryzyka 

Analiza wskaźnikowa 

Wpływ projektu na środowisko 

Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót 
budowlanych 

Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu 

Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące obszar Natura 2000 



 
STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI 

 
W przypadku informacji ogólnych: 

 

Identyfikacja Projektu 

 

- tytuł projektu  

 (inwestycji dla której tworzone jest studium wykonalności), 

 

- lokalizacja inwestycji, w tym powiat, gmina, miejscowość, 

 

- planowany okres realizacji, 



STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI 

W przypadku wykonalności instytucjonalnej: 

 

- kto jest odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i rozliczenie 
projektu, 

 

- kto będzie zarządzał wytworzonym majątkiem, 



STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI 

W przypadku wykonalności techniczno-technologicznej: 

 

- streszczenie opisu sytuacji aktualnej i zidentyfikowanych problemów, 

 

- podsumowanie analizy wariantów i uzasadnienie wybory wariantu 
do realizacji, 

 

- krótki opis przedmiotu projektu wraz z podaniem najważniejszych 
parametrów technicznych i technologicznych inwestycji, 



STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI 

 W przypadku wykonalności ekonomiczno-finansowej: 

 

- czy beneficjent posiada finansową zdolność realizacji inwestycji, 

 

- zestawienie wskaźników finansowych i ekonomicznych oraz krótki 
opis korzyści i kosztów niekwantyfikowalnych, 

 

- czy projekt jest trwały finansowo. 



 
Opis Projektodawcy 

Pomocne do opisu będą następujące informacje: 
 
- w przypadku jednostek samorządu terytorialnego - uproszczony 

schemat organizacyjny beneficjenta z zaznaczeniem wydziałów 
odpowiedzialnych za projekt. 

- w przypadku jednostek budżetowych: podstawę prawną utworzenia, 
organ założycielski, zadania statutowe. 

- w przypadku organizacji pozarządowych: formę prawną, krótką historię, 
krótki opis i przedmiot działalności. 

- w przypadku podmiotów gospodarczych (nie dotyczy działań 
skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców) przedstawić należy: 
formę prawną, głównych udziałowców i akcjonariuszy, krótką historię, 
krótki opis działalności, perspektywy rozwoju. 

- w przypadku kościołów i związków wyznaniowych informację określającą 
podstawę prawną funkcjonowania wnioskodawcy (np. wypis z 
właściwego rejestru lub zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot 
wnioskujący kościelnej osobowości prawnej). 



WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 
 Opis Projektodawcy 

Jeżeli poza współpracą spełniającą definicje partnerstwa w projekcie 
uczestniczą też inne podmioty, których zaangażowanie polega 
m.in. na udostępnieniu zasobów technicznych i 
organizacyjnych do realizacji projektu, przekazaniu wkładu 
finansowego przeznaczonego na realizację zadania nie będącego 
zadaniem własnym donatora, zaangażowaniu kapitału prywatnego w 
realizację projektu, należy krótko scharakteryzować te podmioty 
oraz opisać dokładnie zakres ich współpracy. 
 
 
 
 
 
 



WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 
 Opis Projektodawcy 

Ponadto w punkcie tym należy opisać doświadczenie beneficjenta i 
partnerów w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji, w tym 
inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 
w ostatnich 5 latach. 
 
Informacje o projektach należy przygotować w następującym formacie: 
 
– podmiot realizujący inwestycję, 
– krótka charakterystyka projektu, 
– wartość projektu, 
– kwota i źródła dofinansowania. 



Identyfikacja Projektu  

 W  tym miejscu SW należy zidentyfikować Projekt z Beneficjentem, 
lokalizacją geograficzną – miejscowością oraz celami Projektu. 

 

 Należy to uczynić w sposób czytelny ze względu na łatwą 
rozpoznawalność – unikalność naszego Projektu. 



Uzasadnienie realizacji Projektu 

  

 Uzasadnienie realizacji Projektu polega na zdefiniowaniu 
argumentacji celowości oraz bezpośredniej potrzeby realizacji 
naszego Projektu na podstawie zidentyfikowanych celów głównych i 
pobocznych na podstawie matrycy logicznej Projektu.  

 



Definicje celów projektu 
 

 Definicje celów Projektu odnoszą się do określenia Priorytetu lub 

grupy działań lub zadań podejmowanych przez beneficjenta w 
ramach RPO WSL. 

 

 Odnoszą się one do celów długofalowych mających być osiągniętych 
w ramach Projektu w nawiązaniu do Priorytetowych działań RPO 
WSL. 

 

 Wynikają one z analizy drzewa potrzeb i zidentyfikowanych 
niedoborów jakościowych i ilościowych beneficjenta w ramach 
poszczególnych priorytetów.   



Opis celów głównych i szczegółowych  
   

 Beneficjent ma za zadanie opisać hierarchię celów w ramach Projektu 
począwszy od celu głównego po cele szczegółowe. 

 
 Cele muszą być spójne z celami wyznaczonymi w RPO WSL. 
 
 Np. Osiągnąć wskaźnik aglomeracji wg KPOŚK – cel główny 
  
 Cele szczegółowe –     budowa kanalizacji 
    budowa oczyszczalni ścieków  
    poprawa jakości i czystości wód w gminie 
    poprawa zdrowia mieszkańców 
 
 Należy opisać metody i środki osiągnięcia tych celów np. poprzez 
 H-RF, Budżet, Plan wdrożenia, Zamówienia publiczne. 
 
 Cele muszą być skwantyfikowane poprzez wskaźniki osiągnięcia tych 

celów : wskaźniki produktu i rezultatu 
 
 
      



Opis wdrażania projektu 
 
W punkcie tym należy w sposób bardziej szczegółowy przedstawić 
sposób wdrażania projektu (wyłącznie w zakresie istotnym dla 
prawidłowego wdrożenia projektu), a w szczególności należy opisać: 
- strukturę organizacyjną instytucji wdrażającej projekt oraz struktury 
organizacyjne partnerów (komórek odpowiedzialnych za realizację 
projektu, w tym o ile można imiennie wskazać - osoby biorące udział 
w realizacji projektu), 
- rolę, zadania i odpowiedzialność w/w komórek na każdym etapie 
wdrażania projektu – od m.in. składania wniosku, poprzez zamówienia 
publiczne, monitoring realizacji, płatności dla wykonawców, nadzór 
nad inwestycję, eksploatację, itp. 
- podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy wszystkie instytucje 
realizujące projekt (zakres umowy partnerskiej, jeśli dotyczy), 
-wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu 
będzie miała wpływ. 
 
 
 
 



Opis wdrażania projektu 

W tym punkcie należy opisać również w jaki sposób będą 
finansowane komórki odpowiedzialne za realizację projektu, można 
również wskazać: 
 
- główne koszty funkcjonowania komórek odpowiedzialnych 
 za wdrożenie projektu; 
 

- źródła, z jakich będzie ona finansowana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwarunkowania prawne realizacji projektu 

   W tym punkcie należy krótko opisać uwarunkowania realizacyjne 
planowanego projektu wynikające z: 

 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego itp., 

 

- uwarunkowań ochrony konserwatorskiej (czy teren, na którym 
realizowane jest przedsięwzięcie leży w strefie ochrony 
konserwatorskiej), 

 

- uwarunkowań prawnych, warunków środowiskowych, geologicznych i 
geotechnicznych. 



Uwarunkowania prawne realizacji projektu 
Ponadto w opisie należy przedstawić status prawny nieruchomości, w 
której będzie realizowany projekt. 
 
Należy opisać, jaka jest forma korzystania z tej nieruchomości (własność, 
czy dzierżawa). Jeżeli projektodawca nie jest właścicielem nieruchomości, 
należy napisać: 
-kto jest właścicielem gruntów / nieruchomości, na których będzie 
realizowany projekt? 
-jaka jest dostępność mediów pod inwestycję? (jeżeli dotyczy) Jaka jest 
dostępność gruntów niezbędnych do zrealizowania wybranego wariantu 
realizacji projektu? 
-jakie są ograniczenia wynikające z umowy np. jaki okres dzierżawy 
zapisano w umowie? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy itp. 
-upewnia się, że jeżeli operacja rozpoczęła się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej, przestrzegano 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji. 
 
 



Trwałość instytucjonalna 

Projektodawca jest zobowiązany do utrzymania projektu 
 
Należy, więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątkiem, który 
powstanie dzięki realizacji projektu. 
 
W tym punkcie należy określić: 
 
- kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie inwestycji po jej 
 realizacji, w szczególności kto będzie ponosił koszty eksploatacji 
 wytworzonego majątku, 
 
- sposób zabezpieczenia środków na te wydatki; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trwałość instytucjonalna 

W przypadku przekazania innemu podmiotowi własności lub 
zarządzania majątkiem wytworzonym w trakcie realizacji projektu 
należy dodatkowo opisać: 
 
- sposób wyłonienia operatora/przyszłego właściciela; 
 

- strukturę organizacyjną operatora/przyszłego właściciela; 
 

- relacje prawne i finansowe operatora/przyszłego właściciela z 
 beneficjentem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi 
dokumentami strategicznymi 

 
 
 
Nie należy wymieniać i obszernie opisywać wszystkich 
dokumentów, lecz wykazać ich szczegółowy związek z projektem.  
 
Istotą tego punktu jest wskazanie, w jaki sposób problemy 
zidentyfikowane w dokumentach strategicznych będą załatwiane w 
wyniku przyszłej realizacji projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analizy specyficzne dla danego 
 rodzaju projektu/sektora - przykład 

 
 

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 

 

Należy przedstawić opis działalności Beneficjenta go zdefiniować.  

Należy przedstawić ilościowo i jakościowo  majątek i zapasy Beneficjenta, a także 

niedobory oraz potrzeby Beneficjenta na tym rynku, a także porównać je z 

konkurencją. 

Należy przedstawić opis struktury Beneficjenta jako właściciela i operatora 

majątku, którym zarządza przy najmniej w okresie 2 lat od daty ubiegania się o 

datację. Należy przedstawić strukturę aktywów i pasywów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu - 
przykład 

Elementem wyjściowym w poprawnie sporządzonej analizie 
techniczno-technologicznej jest rzetelny i poprawny opis stanu 
aktualnego.  
 
Jasno opisany stan obecny pozwala w sposób przejrzysty przejść do 
identyfikacji istniejących problemów oraz potrzeb, a tym samym do 
uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stan aktualny - przykład 

 
Elementem wyjściowym w poprawnie sporządzonej analizie 
techniczno-technologicznej jest rzetelny i poprawny opis stanu 
aktualnego.  
 
Jasno opisany stan obecny pozwala w sposób przejrzysty przejść do 
identyfikacji istniejących problemów oraz potrzeb, a tym samym do 
uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. 

 
 

!!Opis stanu aktualnego jest podstawą oceny potrzeby 
realizacji projektu!! 



Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu - 
przykład 

Proponowany zakres informacji w opisie stanu aktualnego powinien 
zawierać wszystkie ważne dla przedsięwzięcia elementy: 
 
-Opis obszaru objętego potencjalnym oddziaływaniem projektu wraz 
ze sposobem jego wyznaczenia (delimitacji) oraz z uwzględnieniem 
następujących zagadnień: ogólny profil obszaru (rolniczy, 
przemysłowy, turystyczny, miejski itp.) jakie miejscowości 
obejmuje?, ilu mieszkańców go zamieszkuje?, 
-Opis użytkowników infrastruktury edukacyjnej: jaki jest profil 
uczących się ze względu na wiek, wykształcenie? 
- Opis dostępności planowanej infrastruktury, czyli możliwości 
dotarcia do miejsc objętych projektem za pomocą transportu 
własnego oraz/lub transportu publicznego; 



Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu 

Stan techniczny infrastruktury, która jest przedmiotem projektu, opis 
zagrożeń. 
- Opis obecnej oferty na zidentyfikowanym obszarze projektu i jej 

charakterystykę  
-  Opis zidentyfikowanych problemów, niedogodności i potrzeb, 

użytkowników infrastruktury z rejonu objętego projektem w zakresie 
dostępności i jakości oferowanych usług z uwzględnieniem przyczyn, dla 
których nie zostały one do dnia dzisiejszego zaspokojone. 

- Identyfikacja koniecznych do przeprowadzenia działań zmierzających do 
poprawy obecnej sytuacji i zniwelowania problemów. 

Konieczne jest podawanie źródeł pozyskanych informacji. 



Stan aktualny 

Opis potrzeby realizacji projektu 
 
Jest to kluczowy moment studium, który daje oceniającemu 
podstawę do rozważenia możliwości sfinansowania 
danego projektu.  
 
Jest to bowiem moment, który uosabia problemy społeczności – 
interesariuszy projektu, które dany projekt ma rozwiązać. 



Opis potrzeby realizacji projektu 

Dlatego w opisie powinny się znaleźć następujące elementy: 
 
-analiza problemów i potrzeb, które dotykają interesariuszy projektu 
(ale jedynie w kontekście przedmiotu projektu), a w tym w 
szczególności: 
-rozpoznanie problemów odczuwanych przez różnych interesariuszy 
projektu oraz źródła tej analizy: np. przeprowadzenie konsultacji z 
interesariuszami, wcześniej przeprowadzone badania na danym 
obszarze lub obszarze o podobnych problemach; 
-związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy problemami; 
-powiązania pomiędzy wykazanymi problemami, a przedstawionym 
wcześniej opisem otoczenia projektu; 
- selekcja wszystkich problemów i wybór tych, które projekt ma 
rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania; 



!!!Problemy muszą być określone jako sytuacje negatywne!!! 
 
 
Nie wszystkie sformułowania są sytuacjami negatywnymi, np. 
10% stopa bezrobocia w mieście nie oznacza negatywnej 
sytuacji, jeżeli w innych miastach jest ona dwu-krotnie wyższa, 
ale jeżeli napiszesz dwukrotnie wyższa stopa bezrobocia niż na 
obszarze okalającym obszar projektu – jest to już sytuacja 
negatywna. 



Drzewo problemów 



Etapy tworzenia drzewa problemów 

Krok 1: Identyfikacja głównych problemów charakteryzujących istniejącą 
sytuację (burza mózgów). 
 
Krok 2: Wybór pojedynczego problemu startowego/głównego. 
 
Krok 3: Identyfikacja problemów związanych z problemem startowym. 
 
Krok 4: Ustanowienie hierarchii przyczynowo skutkowej. 
 
Krok 5: Postąpić analogicznie z wszystkimi innymi problemami. 
 
Krok 6: Połączyć problemy strzałkami ilustrującymi związki przyczynowo 
skutkowe. 
 
Krok 7: Przejrzeć diagram i weryfikować jego poprawność i kompletność. 



Przedmiot projektu 

Generalnie rzecz biorąc wybór wariantów do analizy może dotyczyć 
głównych aspektów realizacji projektu, takich jak: 
 
-lokalizacja (czy inwestycja będzie zrealizowana na terenie pierwotnej 
lokalizacji będącej własnością wnioskodawcy, czy nastąpi translokacja 
obiektu na inną działkę którą ewentualnie trzeba będzie zakupić) 
- zakres projektu (czy wystarczające są prace modernizacyjne, 
adaptacyjne istniejącego obiektu czy niezbędna jest dobudowa, 
rozbudowa, lub rozbiórka obiektu i odtworzenie go w tym samym 
miejscu lub w innej lokalizacji. Przyjęte rozwiązania 
powinny opierać się na przeprowadzonych badaniach i ekspertyzach, 
- skala projektu (w zależności od zgłaszanych prognoz potrzeb i 
możliwości oraz konieczności wypełnienia warunków narzuconych 
prawem). 



Lokalizacja, miejsce realizacji projektu 

W tym punkcie należy: 
 
-jasno przedstawić lokalizację wybranego wariantu projektu; 
 

-opisać charakterystykę lokalizacji wybranego wariantu projektu; 
 

-dołączyć niezbędne mapki, szkice sytuacyjne, które w sposób 
przejrzysty i czytelny obrazują miejsce realizacji projektu w tym 
odniesienie do obszarów chronionych; 
 

-dołączyć niezbędne zdjęcia archiwalne, zdjęcia teraźniejsze i 
wizualizacje pokazujące obiekt po zrealizowaniu projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiot projektu 
Analiza różnych wariantów rozwiązania  

zidentyfikowanych problemów 

Analiza wariantów projektu jest decydująca dla właściwej 
identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru najbardziej opłacalnego 
rozwiązania technicznego. 
Wybierając możliwe warianty realizacji projektu, należy zwrócić 
uwagę, czy faktycznie przyczyniają się one do określania różnych 
zakresów i możliwości realizacji projektu. Chodzi tu o to, aby 
skupić się na ograniczonej liczbie istotnych i technicznie 
wykonalnych opcji.  
Dla ułatwienia wyboru wariantów, należy opowiedzieć na dwa 
podstawowe pytania: 
- w jaki sposób można rozwiązać wcześniej zidentyfikowane 
problemy oraz potrzeby? 
- w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadają na 
potrzeby społeczności? 



Analiza techniczna i technologiczna 

Opis koncepcji techniczno-technologicznej powinien ograniczyć się do 
elementów mających rzeczywisty wpływ na koszty czy funkcjonowanie 
infrastruktury w przyszłości. 
 
Opisując wybrane rozwiązanie technologiczne należy skupić się na 
odpowiedzi na m.in. następujące pytania: 
 
-czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku 
optymalne oraz sprawdzone technologie; 
-czy rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących 
europejskich i polskich norm oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska; 
- czy rozwiązania te wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla 
zdrowia ludzkiego 



Analiza techniczna i technologiczna 

Zadaniem tworzącego studium wykonalności jest wybór takiego 
rozwiązania techniczno technologicznego, które nie dość, że umożliwi 
realizację postawionych wcześniej celów, przyczyni się do rozwiązania 
problemów zidentyfikowanych w danej jednostce, to jeszcze 
wykorzystywać będzie istniejące zasoby i środki oraz zagwarantuje 
trwałość wybranego rozwiązania nie tylko w okresie, w którym 
możliwa jest kontrola  wydatkowanych środków, ale również po jego 
zakończeniu. 



Trwałość technologiczna 

W tym punkcie należy odpowiedzieć na kluczowe pytania: 
 
-Czy wybrane technologie budowy poszczególnych elementów 
infrastruktury przełożą się na wysoką jakość i trwałość 
otrzymanych produktów, tak źe nie będą one wymagały ciągłych 
udoskonaleń lub poprawek? 
-Czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie 
starzenie się ekonomiczne urządzeń i oprogramowania i 
zapewniają funkcjonowanie rezultatów z uwzględnieniem 
nakładów odtworzeniowych przynajmniej w okresach 
referencyjnych? 
-- Czy analiza techniczna i technologiczna udowadnia, że 
zastosowana technologia ma charakter efektywny kosztowo? 



Opis stanu po realizacji projektu  
Logika interwencji 

Wskaźniki produktu 
 
Projektodawca opisuje w tym punkcie wszystkie produkty powstałe, 
bądź pozyskane w ramach projektu, i które po jego zakończeniu 
przełożą się na rezultaty  
 
Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia 
mierzony konkretnymi wielkościami.  
 
Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Podstawowe produkty muszą 
być zgodne z listą wskaźników produktu ujętych we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 



Logika Interwencji – Cele Projektu 

Należy przede wszystkim określić takie cele, które: 
 
- są pożądane przez inwestora i otoczenie  
 (wynikają z analizy potrzeb); 
 
- oddziałują na cele strategiczne obszaru, na którym 
 realizowany jest projekt oraz na cele horyzontalne 
 dotyczące danego typu projektu; 
 
- powodują koncentrację środków na tym co ważne, 
 efektywne kosztowo, a także możliwe do 
 zrealizowania 



Metoda SMART 

• S pecific (konkretny) 
• M easurable (mierzalny) 
• A chievable/available (osiągalny) 
• R ealistic (realistyczny) 
• T imed (określony w czasie) 

Cele bezpośrednie i długofalowe  muszą być: 
 
-opisem przyszłego stanu rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu 
problemów; 
 
- zgodne z metodą SMART, każdy cel powinien być: 



Matryca logiczna projektu 

Poprawnie sporządzona matryca logiczna powinna: 
 
- definiować nadrzędny cel projektu (cel szerszy, ogólny); 
- definiować to, do czego dążymy w projekcie; 
- identyfikować kluczowe rezultaty projektu; 
- grupować działania niezbędne do osiągnięcia rezultatów; 
- Używać obiektywnie weryfikowalnych wskaźników; 
- identyfikować sposoby weryfikacji osiągnięć projektu; 
- identyfikować obszary ryzyka zewnętrznego. 

Na zakończenie opracowywania logiki interwencji należy 
przygotować matrycę logiczną projektu, podsumowującą całą 
logikę projektu. 



Matryca logiczna projektu 



Właściciel i Operator w ramach Projektu 
 

 W tym miejscu należy przedstawić status i strukturę funkcjonowania 
zarówno Właściciela jak i Operatora wytworzonego majątku z dotacji 
UE. 

 Analiza powinna dotyczyć stanu przed realizacją jak i po realizacji 
Projektu. 

 Należy opisać strukturę prawną kapitałową, zarządzania ewentualne 
przekazywanie majątku do operatora jeżeli zmieni się właściciel 
majątku. 

 W ramach analizy skonsolidowanej powinno się przeanalizować 
salda skumulowane zarówno właściciela jak i operatora Projektu 
inwestycji.  



Wskaźniki rezultatu 

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, 
które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.  
 
Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla 
beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze 
zrealizowanymi działaniami.  
Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione 
w ujęciu liczbowym.  
W przypadku, gdy dany rezultat jest trudny do skwantyfikowania, 
należy ująć go w sposób opisowy.  
Podstawowe rezultaty muszą być zgodne z listą wskaźników rezultatu 
ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu. 



Wskaźniki oddziaływania projektu  
Cele długofalowe 

Projektodawca opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe 
korzyści zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie 
poprzez realizację projektu . 
 
Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje 
zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe 
efekty dla beneficjentów końcowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Czym jest analiza finansowa Projektu? 
 

 

 Analiza finansowa ma na celu obliczenie wskaźników efektywności 
finansowej projektu. 

 

  Analiza finansowa jest dokonywana zazwyczaj z punktu widzenia 
właściciela i operatora Infrastruktury (majątku). 

 

 

 
WYKONALNOŚĆ  

FINANSOWO – EKONOMICZNA 
PROJEKTU 

 
 
 
 



Cel analizy finansowej 

 Celem analizy finansowej dla projektów finansowanych dotacją jest  

 

• oszacowanie wysokości wsparcia, które sprawia, iż inwestycja jest 
finansowo wykonalna, a równocześnie Projektodawca nie otrzymuje 
zbyt wielu środków dotacyjnych.  

 

• weryfikacja  czy inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy 

 Projektodawca będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot 
prowadzący eksploatację powstałej infrastruktury będzie generował 
wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów 
działalności operacyjnej oraz ewentualnych wydatków 
odtworzeniowych (dla projektów inwestycyjnych). 

 



Analiza finansowa 
Analiza finansowa będąca częścią analizy kosztów i korzyści powinna mieć na 
celu, w szczególności: 
-dokonanie oceny finansowej rentowności projektu oraz kapitału 
własnego (krajowego); 
-określenie właściwego (maksymalnego) wkładu z EFRR – oszacowanie 
poziomu wsparcia, który umożliwi wykonalność finansową projektu, a z 
drugiej strony nie pozwoli przekazać projektodawcom zbyt dużo środków (nie 
pozwoli im zarobić na dotacji) – poziom wsparcia szacuje się za pomocą analizy 
‘luki finansowej’ 
- weryfikację trwałości finansowej projektu tzn. czy projektodawca będzie 
zdolny do wdrożenia projektu a operator będzie generował wystarczającą 
nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej 
oraz wydatków inwestycyjnych (łącznie z koniecznymi nakładami 
odtworzeniowymi) – trwałość finansową analizujemy poprzez badanie sald 
środków pieniężnych systemu w okresie eksploatacji aktywów finansowanych z 
dotacji. 



Określenie założeń do analizy finansowej 

Analiza finansowa powinna: 
 
-zostać wykonana w cenach stałych przy uwzględnieniu 4% stopy 
dyskonta, 
-zostać wykonana z dokładnością do pełnych złotych. Jedynie w 
przypadku nakładów inwestycyjnych oraz wyliczenia luki w 
finansowaniu wskazane jest podanie wartości z dokładnością co do 
grosza, 
-zostać sporządzona przy użyciu metody różnicowego modelu 
finansowego, 
- obejmować nakłady ponoszone w trakcie przygotowania i realizacji 
inwestycji jak i okres referencyjny rozumiany jako czas odpowiadający 
ekonomicznej użyteczności (życia) projektu. 



 
 Referencyjna perspektywa czasowa  

Sektor Okres odniesienia (lata) 

Kolej 30 

Zaopatrzenie w wodę i usługi sanitarne 30 

Drogi 25–30 

Gospodarowanie odpadami 25–30 

Porty i porty lotnicze 25 

Transport miejski 25–30 

Energia 15–25 

Badania i innowacje 15–25 

Sieci szerokopasmowe 15–20 

Infrastruktura biznesu 10–15 

Pozostałe sektory 10–15 



Metodologia analizy finansowej 

  

 Przy sporządzaniu analizy finansowej należy posługiwać się metodą 
zdyskontowanych środków pieniężnych (DCF).  



Cechy metody DCF 

 Pod uwagę brane są wyłącznie przepływy środków pieniężnych tj. 
rzeczywista kwota pieniężna wypłacana lub otrzymywana przez dany 
projekt. 

 

  (niepieniężne pozycje rachunkowe – jak amortyzacja lub rezerwy na 
pokrycie nieprzewidzianych wydatków – nie mogą być przedmiotem 
analizy) 

 



• przy zsumowaniu (tj. dodawaniu lub odejmowaniu) przepływów 
finansowych w rożnych latach, należy uwzględnić wartość pieniądza 
w czasie; przyszłe przepływy środków pieniężnych dyskontuje się 
wstecznie do wartości bieżącej. 

• Wyznaczane pozycje niepieniężne stanowią w analizie wartości 
pomocnicze i są zgodne z zasadami jej sporządzania. 

• Analiza finansowa powinna być oparta na przejrzystych założeniach.  

• Analiza finansowa powinna być prowadzona w cenach stałych.  

• Stopa dyskontowa dla modelu w cenach stałych wynosi 4%.  

• Analizę finansową należy prowadzić w PLN. 

 

 



Elementy analizy finansowej  

 

• opis metodologii przeprowadzenia analizy wraz z założeniami, 

• nakłady inwestycyjne na realizację projektu, 

• kalkulację przychodów ze sprzedaży z programem sprzedaży, 

• kalkulację kosztów operacyjnych, 

• rachunek zysków i strat dla projektu, 

• rachunek przepływów pieniężnych dla projektu, 

• analizę luki finansowej, 

• źródła finansowania projektu, 

• wskaźniki efektywności finansowej, 

• analizę trwałości finansowej. 



 

 Analiza skonsolidowana polega na zsumowaniu przepływów 

pieniężnych wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu oraz na wyeliminowaniu wzajemnych 

 rozliczeń między nimi.  

 

 Przykładem może być sytuacja inwestor – operator, gdzie operator 
za użytkowanie środków trwałych płaci czynsz.  

 

 W takim przypadku należy dodać przepływy pieniężne 
oszacowane osobno dla inwestora i operatora, a następnie 
wyeliminować z jednej strony płatność czynszu (wydatek operatora), 
z drugiej przychód z czynszu (wpływ inwestora), jako rozliczenie 
wzajemne między operatorem i inwestorem wynikające z realizacji 
projektu, co jest zgodne z Wytycznymi MRR. 

 



Podsumowanie Wybór Metody 
 

 W założeniach do analizy finansowej, oprócz dokonania wyboru 

metody standardowej lub złożonej należy opisać również, jakie 
wersje planu finansowego będą  tworzone i wskazać, który z nich 
będzie używany do obliczenia wskaźników efektywności finansowej, 
wskaźnika luki finansowej i analizy trwałości finansowej. 

 

 Efektem końcowym modelu będą gotowe plany finansowe w 
rożnych wersjach, które zostaną następnie wykorzystane do 
obliczenia wskaźników efektywności finansowej oraz sporządzenia 
analizy luki finansowej i analizy trwałości finansowej. 



  
Przychody operacyjne 

  

 Podstawą szacowania przychodów ze sprzedaży musi być program 

sprzedaży zawierający określenie prognozowanych ilości 
sprzedanych produktów/usług oraz  prognozowane ceny 
jednostkowe.  

 

 Przyjęte założenia i ich podstawy muszą być szczegółowo określone 
i wiarygodne. 

 

 Kalkulując popyt, należy zwracać szczególną uwagę na plan 
taryfowy i jego rozkład w czasie.  

 

 Należy odnieść się tu do dostępności cenowej, aby nie przeszacować 
znacząco przychodów. 



  

 

 Pamiętać należy również o odpowiedniej liczbie odbiorców, 
zachowując pełna  staranność, aby przyjęte założenia były możliwie 
jak najbardziej realne.  

 Przychody powinny zostać skorygować o współczynnik ich 
ściągalności (na podstawie należności nieregularnych), określony w 
oparciu o dane historyczne. 

 Należy pamiętać, że poziom opłat w sektorach regulowanych musi 
być zgodny z odpowiednimi aktami prawnymi, obowiązującymi w 
tym zakresie.  

 Optymalny system opłat powinien być oparty o rzeczywiste spożycie 
zasobów, a opłaty powinny przynajmniej pokrywać koszty, jak 
również znaczną część amortyzacji majątku.  

 Odpowiednia struktura opłat powinna zmierzać do 
zmaksymalizowania dochodów z projektu przed subwencjami 
publicznymi, uwzględniając jednocześnie przystępność cenową. 

 



Dochód Rozporządzalny   

 Dostępność cenowa taryf polega na dostosowaniu poziomu taryf do 

zdolności gospodarstw domowych do płacenia za usługi.  

 

 Poziom taryf może zostać ustalony poprzez odniesienie się do 
określonego procentu dochodu do dyspozycji gospodarstw 
domowych. 

 

 Podstawą do weryfikacji dostępności cenowej jest dochód do 
dyspozycji gospodarstw domowych.  

 

 Informacje o jego wysokości publikowane są regularnie na stronach 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

 



Koszty operacyjne 
 

• Należy dążyć do prezentacji kosztów operacyjnych w ujęciu kosztów 

rodzajowych. 

• Przyjęte założenia dotyczące zmiany kosztów i ich podstawy muszą być 
szczegółowo określone i wiarygodne. 

• Należy także przedstawić kalkulację planu amortyzacji. Zalecane jest 
określenie amortyzacji w sposób uproszczony, jako amortyzację liniową przy 
założeniu tożsamości żywotności ekonomicznej projektu. 

• Zalecane jest określenie amortyzacji w sposób uproszczony (amortyzacja 
liniowa) przy założeniu tożsamości żywotności ekonomicznej projektu z 
okresem analizy określonym w Wytycznych szczegółowych dla 
poszczególnych  typów projektów, co oznacza, że wskazanym jest 
umarzanie przez  cały okres analizy a nie jedynie przez okres stanowiący 
minimalny okres amortyzacji kategorii środków trwałych ujętych w 
Klasyfikacji Środków Trwałych. 

• Amortyzacja jest jednocześnie kosztem i obciąża rachunek zysków i strat, a 
także nie stanowi (podobnie jak np. aktualizacja wartości majątku, 
tworzenie rezerw) wydatku pieniężnego i wobec tego nie jest brana pod 
uwagę przy stosowaniu metody DCF ani przy analizie trwałości finansowej. 

 



 

 

• Plany finansowe muszą zostać sporządzone na podstawie wzorów 
sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości, można 
uwzględnić w rachunku zysków i strat również koszty niepieniężne 
(amortyzację).  

 Istotne wtedy jest, aby przy analizie trwałości finansowej i 
efektywności finansowej wziąć pod uwagę tylko te koszty, z którymi 
wiąże się faktyczny wydatek pieniężny. 

 Jeżeli rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą 
pośrednią (zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy o 
rachunkowości), koszty w nim ujęte będą odzwierciedlały tylko 
koszty pieniężne. 

• Nakłady odtworzeniowe w modelu finansowym są nakładami 
związanymi z odtworzeniem wartości użytkowej w celu zachowania 
pełnych zdolności eksploatacyjnych i użytkowych projektu w trakcie 
jego trwania. 



Rachunek zysków i strat   

 Należy sporządzić rachunek zysków i strat dla projektu zgodnie z 

Ustawą o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania minimum na 
poziomie grup głównych dla okresu analizy.  

 

 W rachunku zysków i strat projektu należy różnicowo ująć zmianę 
poszczególnych wielkości wywołaną jego realizacją, poprzez odjęcie 
wartości pozycji rachunku wyników nie uwzględniającego realizacji 
projektu (scenariusz bez projektu) od pozycji rachunku ją 
uwzględniającego (scenariusz z projektem).  

 

 Umożliwi to prezentacje wyłącznie zmian poszczególnych wielkości 
wywołaną projektem 



Rachunek przepływów pieniężnych   

 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie 

z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w 
zakresie jej obowiązywania, minimum na poziomie grup głównych  
dla okresu analizy.  

 

 Przepływy pieniężne powinny zawierać zmiany zapotrzebowania na 
kapitał obrotowy.  

 

 W rachunku przepływów pieniężnych dla projektu należy ująć 
wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem.  

 

 W przypadku, gdy środki pieniężne na koniec  okresu osiągają w 
którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić źródło pokrycia 
deficytu. 

 



  

 W przypadku, gdy Projektodawcą jest podmiot zobowiązany zgodnie 

z Ustawą o rachunkowości sporządzać rachunek  przepływów 
pieniężnych należy w rozdziale tym zamieścić również – poza 
rachunkiem przepływów pieniężnych z projektu – sumaryczny 

 rachunek pieniężny Projektodawcy ujmujący dany projekt i 
pozostałe działalności. 

 

 Na podstawie tego rozdziału powinna zostać udowodniona trwałość 
finansowa projektu na etapie realizacji i eksploatacji. 

 



Struktura finansowania  
 określanie luki w finansowaniu   

 Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu 
wydatków kwalifikowalnych tak aby projekt  miał wystarczające 
zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć 
przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, 

 czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to 
konieczne. 

 

 Określenie luki w finansowaniu nie jest wymagane dla projektów: 

• podlegających zasadom pomocy publicznej; 

• które nie generują dochodu (np. drogi za korzystanie, z których nie 
trzeba płacić); 

• których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych. 



  

 

 W celu obliczenia luki finansowej należy odnieść się do określonych 

przepływów pieniężnych oraz uwzględnić wartość rezydualną.  

 

 Wartość rezydualną należy określić jako wartość bieżącą netto 
majątku w ostatnim roku odniesienia przyjętym do analizy, obliczaną 
jako wartość bieżącą przewidywanych przepływów pieniężnych netto 
w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza 
okres analizy. 

 



Wskaźniki rentowności 
Wskaźniki rentowności projektu: 

w wariancie bez i z dotacją:  

• FRR/C i FNPV/C 

• FRR/K i FNPV/K 

 Określenie tych wskaźników ma na celu wskazanie, iż dotacja 
została odpowiednio oszacowana i nie przynosi nadmiernych 
korzyści Projektodawcy. 

 Jakość finansowa projektu jest, zatem oceniania poprzez jego 
finansową stopę zwrotu (FRR), która jest stopą zwrotu, przy 
której zaktualizowana wartość netto (NPV) wynosi zero. 

 FRR powinien być obliczana z perspektywy całości 
inwestycji, bez względu na źródła finansowania, jak i z 
perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację. 

 



Trwałość finansowa   

 Analiza trwałości finansowej ma na celu weryfikację, 
wystarczalności własnych zasobów na pokrycie wszystkich 
wydatków finansowych, na przestrzeni całego okresu 
odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zaistnieje, jeśli 
skumulowane przepływy pieniężne netto nie będą ujemne w żadnym 
z analizowanych lat. Ponadto, trwałość finansowa powinna zostać 
zbadana w odniesieniu do beneficjenta i operatora. 

 

 W analizie trwałości finansowej uwzględnia się koszty inwestycyjne 
(nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe), wszystkie zaplanowane 
źródła finansowania, dochody netto (przychody projektu, jego 
koszty operacyjne i podatek dochodowy) oraz zmiany w kapitale 
obrotowym 



 Nie uwzględnia się tutaj wartości rezydualnej, chyba że planowana 

jest rzeczywista likwidacja składników majątku projektu w ostatnim 
roku analizy.  

 

 W analizie trwałości finansowej taryfy nie są ograniczone do 
poziomu określonego przez dostępność cenową (w przypadku, gdy 
miało to zastosowanie przy planowaniu przychodów). 

 

 Analizę trwałości finansowej należy przeprowadzić w dwóch 
wariantach: 



Analizy zasobów finansowych projektu  
 Analiza ta polega na zweryfikowaniu, czy salda niezdyskontowanych 

skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez 
projekt są w każdym roku okresu odniesienia większe lub równe 
zero.  

 Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli jego 
skumulowane przepływy pieniężne w każdym roku analizy 
są nieujemne. Niemniej jednak, ze względu na specyfikę 
niektórych sektorów(np. drogownictwo) może okazać się, że projekt 
wykazuje deficytowość w niektórych latach. W takim przypadku 
należy wskazać źródła pokrycia deficytu, które powinny znaleźć 
potwierdzenie w analizie sytuacji finansowej beneficjenta/operatora 
projektu.  

 Nabiera ona wtedy szczególnego znaczenia, gdyż to na niej 
spoczywa wówczas konieczność wykazania, iż nie istnieje 
niebezpieczeństwo niezrealizowania rezultatów projektu wskutek 
niewystarczających środków finansowych. 

 



Analizy sytuacji finansowej Beneficjenta i Operatora  
 Analiza ta jest kluczowa z punktu widzenia finansowej trwałości przedsięwzięcia.  

 Pozytywne wyniki analizy zasobów finansowych projektu tracą bowiem na 
znaczeniu, jeżeli występuje niebezpieczeństwo bankructwa beneficjenta lub 
operatora co wiąże się z ograniczeniem możliwości wsparcia przedsiębiorstw w 
trudnej sytuacji (rozporządzenie 1301/2013).  

 Analiza przepływów gotówkowych beneficjenta i operatora powinna 
wykazać, że posiada on dodatnie roczne saldo gotówkowe pod koniec 
każdego roku okresu odniesienia. Instytucje nie są w stanie funkcjonować przy 
ujemnym saldzie środków pieniężnych w ciągu choćby  jednego roku, nawet 
jeżeli plan finansowy wykazuje dodatnie salda środków  finansowych we wszystkich 
pozostałych latach analizy.  

 Do analizy sytuacji finansowej należy zastosować plan finansowy 
obejmujący „podmiot z projektem” uwzględniając przy tym uwagi odnośnie 
wartości rezydualnej i przychodów projektu. 



  

  

 Dla podmiotów publicznych, objętych Ustawą o finansach 

publicznych należy w analizie ich sytuacji finansowej przedstawić 
wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi zadłużenia w 
dwóch wersjach: 

 

•  wynikającej z Ustawy o finansach publicznych, która nie 
obejmie kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, 
zaciągniętych lub wyemitowanych w celu sfinansowania udziału 
własnego podczas realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków UE. Wskaźniki  te najłatwiej obliczyć na podstawie 
prognozy obsługi długu przez podmiot publiczny, 

• realnej obejmującej kredyty, pożyczki i emisje papierów 
wartościowych zaciągnięte lub wyemitowane w celu 
sfinansowania udziału własnego podczas realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE. 



Wskaźniki 
 

• Wskaźnik obsługi zadłużenia 

 

      K + P + OK + OW + W 

 WOZ = --------------------------- 

             D 



gdzie : 

 

• K - raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym 
roku 

• P - potencjalne kwoty wynikające z udzielonych poręczeń do zapłaty 
w danym roku 

• OK - odsetki od kredytów i pożyczek do zapłaty w danym roku 

 

• OW - odsetki i dyskonta z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych do zapłaty w danym roku 

• W - wykup wyemitowanych papierów wartościowych przypadający 
na dany rok 

• D - dochody ogółem w danym roku 

 



  

 

 Wskaźniki zadłużenia powinny kształtować się poniżej 

limitów wyznaczonych przez Ustawę o finansach publicznych, tj. 
60% dla wskaźnika zadłużenia oraz 15% dla wskaźnika 
obsługi długu. Wskaźniki uwzględniające dług zaciągnięty w celu 
sfinansowania udziału własnego w projektach współfinansowanych 
ze środków UE podawane są oceniającym, aby mogli oni 
zdecydować o ewentualnym zagrożeniu trwałości finansowej 
projektu mając  również jako podstawę pełne zadłużenie podmiotu.  

 

 Dla pozostałych podmiotów należy obliczyć wskaźnik pokrycia 
obsługi długu (WPOD), który powinien wykazać wartość nie niższą 
niż 1,2. 

 



Uwaga: 

• Pamiętać należy że trwałość finansowa jest bardzo istotnym 
kryterium oceny projektów. 

 

• Dostosowując istniejące studia wykonalności do niniejszych 
wytycznych należy sprawdzić 

 

czy: 

 

 została wykonana zarówno analiza zasobów finansowych projektu 
(przebadano trwałość finansową projektu) oraz analiza sytuacji 
finansowej beneficjenta lub operatora (przebadano trwałość 
finansową podmiotów zaangażowanych w realizację projektu), 



Punkt rentowności (BEP) 

 Osiągnięcie punktu rentowności albo inaczej równowagi (BEP = 
Break Even Point) wskazuje jaki musi być poziom sprzedaży, aby 
pokryć wszystkie nasze koszty – operacyjne stałe, koszty zakupu 
surowców, materiałów, koszty odsetkowe itd.  

 

 Jest to bardzo pożyteczne wyliczenie zarówno dla Ciebie jak i dla 
kredytodawców, bo jasno pokazuje ile musisz sprzedać swoich 
produktów w sztukach przy założonej marży na sprzedaży, albo jaką 
wielkość całkowitej sprzedaży w złotych musisz osiągnąć przy 
założonej marży procentowej, aby „wyjść na zero” – i oczywiście 
daje pogląd jak trudne to może się okazać. 

 



Całkowite nakłady inwestycyjne 
Nakłady inwestycyjne projektu obejmują: 
 
- nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji i przygotowania 
projektu (w podziale na kwalifikowalne i niekwalifikowalne) 
ponoszone w trakcie realizacji projektu; 
-nakłady odtworzeniowe ponoszone w okresie eksploatacji 
projektu (po zakończeniu jego realizacji). 
Nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu: 
- ponoszone są w okresie realizacji i przygotowania projektu na 
poszczególnych jego etapach; 
- są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z nim bezpośredni 
związek; 
- obejmują zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne 
do współfinansowania z EFRR ponoszone w związku z realizacja 
projektu; 
- są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. 



Prognozowana liczba odbiorców 
Należy określić liczbę odbiorców dla wariantu bazowego oraz prognozowaną liczbę 
odbiorców po realizacji inwestycji w oparciu o analizę struktury rynku i jego 
segmentację. 
 
Wariant bazowy oznacza tu wariant bez realizacji projektu (gdyby 
projektodawca funkcjonował tak jak do tej pory). 
W oparciu o wyodrębnione grupy docelowe należy w tym miejscu również 
przedstawić szacunkową liczbę odbiorców rezultatów projektu oraz zakres 
oferowanych usług przy założeniu zarówno realizacji projektu, jak i przy 
normalnej działalności projektodawcy z uwzględnieniem prognoz 
demograficznych. 
Oszacowanie popytu jest niezwykle trudne dla analityka, niemniej jednak należy 
dołożyć wszelkich starań, aby: 
- założenia co do zakresu planowanych/oferowanych usług były oszacowane 
realnie i były możliwe do osiągnięcia przez projektodawcę / operatora; 
- zakres planowanych/oferowanych usług nie został oszacowany zbyt 
optymistycznie. 



Prognozowana liczba odbiorców 

Liczba odbiorców oraz zakres oferowanych usług jest silnie 
uzależniona od założeń i opisów, jakie zostały poczynione 
wcześniej: 
 
-obecnego poziomu oferowanych usług w zakresie przedmiotu 
projektu; 
 

-możliwości wystąpienia ‘efektu kanibalizmu’ nowych usług 
kosztem starych; 
 

-tego, czy usługa jest adresowana do użytkowników 
obsługiwanych już przez instytucję, czy do nowych użytkowników; 
jakie potrzeby i oczekiwania dana usługa spełnia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polityka cenowa 

Należy przedstawić: 
 
-Opis aktualniej i planowanej po realizacji inwestycji polityki cenowej 
wraz z uzasadnieniem; 
 
- Sposób kalkulacji opłat, w tym udzielania rabatów, dla całej oferty 
związanej z realizowanym projektem; 
 
- Określenie wartości dopłat właściciela - w przypadku, gdy przychody z 
opłat od użytkowników nie pokrywają kosztów operacyjnych. 
 



Program sprzedaży 

Do celów analizy finansowej należy przygotować plan przychodów, 
który powinien zawierać również przychody w stanie aktualnym.  
 
Na podstawie planu przychodów należy obliczyć planowaną zmianę 
przychodów wynikająca z realizacji przedsięwzięcia. 
 
Analiza przychodów powinna dotyczyć przede wszystkim 
przychodów z odpłatnego korzystania z infrastruktury np.. 
dydaktycznej, odpłatnego nauczania (np. studia wieczorowe, 
zaoczne itp.) ze sprzedaży biletów wstępu oraz, o ile są w projekcie 
zakładane wypożyczania specyficznego sprzętu, wynajmu 
powierzchni (sal) na cele komercyjne i reklamowe oraz wynajmu 
powierzchni pod handel lub gastronomię. 



Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez 
realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem 
W pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby koszty dotyczyły 
całości funkcjonowania inwestycji. 
 
Następnie należy trzymać się następujących zasad: 
 
- przyjąć realne i możliwe do osiągnięcia założenia odnośnie 
kosztów, 
- uwzględnić wszystkie koszty, 
- podzielić koszty według klasyfikacji kosztów rodzajowych przy 
założeniu kontynuowania działalności bez realizacji projektu w 
odpowiednim okresie referencyjnym, 
- jeżeli to możliwe, rozbić koszty ujęte w powyższej tabeli bardziej 
szczegółowo. 



Wykaz możliwych rodzajów  
kosztów eksploatacyjnych 

• koszty zużycia materiałów, paliwa i energii 

 

• koszty usług obcych 

 

• podatki i opłaty 

 

• koszty wynagrodzeń 

 

• koszty ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń 

 

• pozostałe koszty rodzajowe (podać jakie, nie można uwzględniać 
amortyzacji) 

 



Plan amortyzacji 

W planie amortyzacji należy umieścić następujące elementy: 
 
-rok, 
 

-wartość początkową, 
 

-amortyzację roczną, 
 
-wartość netto środka trwałego, 
 

- wartość rezydualną. 



Wartość rezydualna 

Wartość rezydualna występuje wtedy, gdy okres ekonomicznej 
użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich eksploatacji 
wynikający z przyjętego okresu referencyjnego. 



Wartość rezydualna 

Istnieją pewne wyjątki od tej zasady: 
 
· W przypadku gruntów wartość rezydualna wynosi 100 % wartości 
początkowej. 
 
· W przypadku, w którym budynki użyteczności publicznej będące 
przedmiotem projektu (np. szpitale, muzea, uniwersytety) będą 
wykorzystywane w tym samym celu po zakończeniu okresu odniesienia i 
nie ma możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w 
wyniku sprzedaży obiektu, można przyjąć, iż wartość rezydualna wynosi 0. 



Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat dla projektu musi być wykonany zgodnie 
z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy czym 
sugeruje się tworzyć rachunki jedynie na poziomie grup 
głównych (oznaczonych literami). 
 
Następnie należy trzymać się następującej zasady: 
 
w rachunku muszą być ujęte wyłącznie zmiany poszczególnych 
pozycji rachunku wywołanych realizacją projektu, a więc od 
poszczególnych wartości  po realizacji projektu’ należy odjąć 
wartości  bez realizacji projektu. 



Zestawienie przepływów pieniężnych projektu 

Należy przygotować szablon rachunku przepływów pieniężnych dla 
projektu zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości, 
przy czym można go przygotować jedynie na poziomie grup głównych 
(oznaczonych literami).  



Zestawienie przepływów pieniężnych projektu 

Oprócz przedstawienia rachunku przepływów pieniężnych, należy 
również (bazując na tym rachunku) uzasadnić: 
 
- w jaki sposób zapewnimy płynność finansową projektu; 
-przedstawić czynniki, które mogą wpłynąć na płynność oraz sposoby 
ich przezwyciężenia. 
 

W przypadku, gdy występują ujemne przepływy w którymkolwiek 
roku realizacji lub eksploatacji projektu, zadaniem projektodawcy jest 
w takim przypadku podanie źródła pokrycia deficytu projektu oraz 
ewentualnego kosztu takiego finansowania. 



Ustalenie poziomu dofinansowania  
dla projektów generujących dochód 

Dla Projektu lub przedsięwzięcia spełniającego przesłanki do 
uznania go za projekt generujących dochód należy obliczyć w 
oparciu o metodologię luki w finansowaniu.  



Ustalenie poziomu dofinansowania  
dla projektów generujących dochód 

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków 
kwalifikowalnych stanowiącego podstawę ustalenia poziomu 
dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie 
miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z 
drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści 
odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu. w wysokości 
wyższej niż jest to konieczne.  
 



Analiza trwałości finansowej projektu 

Weryfikacja trwałości finansowej projektu polega na 
wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację analizowanego 
projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do 
sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a 
następnie eksploatacji. 



Analiza trwałości finansowej projektu 

Analiza trwałości projektu obejmuje : 
 
-analizę zasobów finansowych; 
 

-analizę sytuacji finansowej beneficjenta; 
 

- określenie źródeł prefinansowania nakładów inwestycyjnych 
współfinansowanych z EFRR 



Analiza trwałości finansowej projektu 

Celem wykazania trwałości finansowej projektu zestawia się 
wydatki i wpływy dotyczące wybranego wariantu 
inwestycyjnego.  
 
Stwierdza się, że trwałość finansowa jest zapewniona, jeżeli 
skumulowane przepływy środków pieniężnych netto są 
dodatnie lub równe zero w każdym z analizowanych lat, na 
przestrzeni całego horyzontu czasowego. 
Sytuacja finansowa beneficjenta musi umożliwić zrealizowanie 
projektu.  
Wykazywane środki własne muszą być zapewnione, a sam 
projekt musi być ujęty w planach inwestycyjnych 
projektodawcy (i ewentualnie jego partnerów). 



Analiza trwałości finansowej projektu 

Ze względu na fakt, że środki finansowe z EFRR są przekazywane 
beneficjentowi nie wcześniej niż z chwilą zaakceptowania 
przedłożonego Instytucji Zarządzającej wniosku o płatność, musi on 
posiadać środki na prefinansowanie nakładów inwestycyjnych 
projektu (uprzednie sfinansowanie).  
 
 
Projektodawca ( i jego partnerzy) powinni wykazać źródła 
prefinansowania (łącznie z kwotami). 



Analiza ekonomiczna 

Określenie założeń do analizy ekonomicznej 

1. Musi być dokonana z punktu widzenia społeczności, przy czym 
punktem wyjścia do analizy ekonomicznej powinny być przepływy 
pieniężne określone w analizie finansowej; 
 
2. Powinna wychodzić z założenia, że wkład w projekt jest 
wyceniany w kontekście jego kosztu alternatywnego, a produkt 
końcowy – w kontekście gotowości klienta do zapłaty.  
 
Koszt alternatywny niekoniecznie bowiem musi odpowiadać 
odnotowanemu kosztowi finansowemu; podobnie, chęć do zapłaty 
nie zawsze jest prawidłowo odzwierciedlona przez obserwowane 
ceny rynkowe, które mogą być przez coś zniekształcone lub których 
w ogóle może nie być. 



Określenie założeń do analizy ekonomicznej 
3. Powinna być przeprowadzona w cenach netto; 
4. W analizie przepływów gotówkowych należy uwzględnić efekty 
zewnętrzne wynikające z realizacji inwestycji 
5. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy 
dokonać korekty o efekty fiskalne. Korekty fiskalne polegają na 
skorygowaniu następujących pozycji: 
– odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu 
pieniężnego tzw. „czyste” płatności transferowe na rzecz osób 
fizycznych (np. płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych) 
– doliczeniu do cen nakładów objętych analizą podatków 
bezpośrednich; 
– uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / 
subwencji/ dotacji, które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. 
Jednakże należy pamiętać, aby w trakcie analizy nie liczyć ich 
podwójnie (przykładowo jako podatek włączony do danej ceny oraz 
jako szacunkowy zewnętrzny koszt środowiskowy) 



Określenie założeń do analizy ekonomicznej 

W oparciu o długoterminowy wzrost gospodarczy i stopy preferencji 
czasowej, KE proponuje orientacyjny punkt odniesienia dla 
społecznej stopy dyskontowej na poziomie 5 % dla państw 
objętych pomocą z Funduszu Spójności, EFRR, w tym Polski. 
 
Społeczna stopa dyskontowa ustalona jako punkt odniesienia 
wymaga, aby stosować ją w sposób spójny do wszystkich 
projektów. 



Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych 

Należy skwantyfikować wszystkie zidentyfikowane koszty i 
korzyści ekonomiczne wynikające z efektów zewnętrznych. 
 
Kluczowe efekty zewnętrzne związane są ze środowiskiem 
naturalnym, zdrowiem i jakością życia 



Przykłady efektów zewnętrznych 



Sporządzając rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych należy 
określić źródła szacunku kosztów i korzyści społecznych.  
 
Mogą to być specjalne analizy wykonywane na potrzeby studium, 
aktualizowane wartości uzyskane w wykonanych w przeszłości 
studiach lub też wartości uzyskane na innych obszarach 
(podobnych), przeliczone np. według ilorazu średniego 
wynagrodzenia w obu obszarach. 
 

Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych 



Ustalenie wartości wskaźników  
efektywności ekonomicznej projektu 

Ekonomiczna wartość bieżąca netto (economic net present 
value) informuje o realnych korzyściach ekonomicznych 
(oszacowanych w pieniądzu, takich jak zwiększenie dochodów ze 
studiów odpłatnych, zwiększona sprzedaż podręczników 
wydawanych w szkołach, uczelniach, zmniejszenie kosztów 
eksploatacji pomieszczeń dydaktycznych), jakie przyniesie nam 
realizacja projektu.  
Metoda ta bierze pod uwagę nie tylko zmianę wartości pieniądza 
w czasie, inflację i amortyzację, ale również rentowność kapitału 
inwestycyjnego.  
Zatem z dość dużym przybliżeniem odzwierciedla ona sytuację 
rzeczywistą. W ramach analizy ekonomicznej należy obliczyć 
wskaźnik efektywności ekonomicznej dla całej inwestycji. 



Wskaźnik B/C 

Współczynnik B/C należy obliczyć: 
 
-na podstawie przepływów wyliczonych dla ENPV; 
 

- jako stosunek korzyści do kosztów ekonomicznych. 



Wskaźnik B/C 

Jeżeli ENPV jest większe od 0 oraz ERR jest wyższe niż społeczna 
stopa  dyskontowa oraz współczynnik B/C jest wyższy niż 1  
(trzy te warunki zawsze powinny występować równocześnie, co 
wynika z ich budowy) – projekt przynosi korzyści dla społeczności 



Wskaźnik B/C 

Każdy projekt musi być warty współfinansowania, dlatego 
należy udowodnić, że ekonomiczna wartość bieżąca netto  

(ENPV):  
jest większe niż zero dla projektu potrzebnego  

z gospodarczego punktu widzenia. 



Wskaźnik efektywności kosztowej 

 

Liczba osób korzystających z efektów projektu / 

Koszt przedsięwzięcia 

Analiza ekonomiczna 



1. Określenie właściwego poziomu dofinansowania  
 dotacja nie może spowodować „nadmiernego 

przysporzenia” dla Beneficjenta  
2. Ocena wykonalności finansowej 
 Beneficjent musi zagwarantować środki wystarczające na 

sfinansowanie inwestycji w okresie realizacji 
3. Ocena trwałości finansowej 
 Saldo środków pieniężnych generowanych przez Beneficjenta / 

operatora systemu musi być dodatnie w całym okresie 
operacyjnym 

4. Ocena efektywności finansowej 
 Projekt „niekomercyjny” nie może być zyskowny. Jeśli będzie, 

nie otrzyma dotacji. 

Analiza finansowo-ekonomiczna 



1. Ocena przygotowania Beneficjenta na potencjalne 
ryzyko: 
• Czy poprawie zdiagnozowano potencjalne czynniki 

ryzyka 
• Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 
• Czy przygotowano środki zapobiegawcze i zaradcze 
 

2. Ocena wpływu czynników ryzyka na efektywność 
finansową i  ekonomiczną projektu (zmiana wskaźników 
efektywności) 

Cele analizy wrażliwości i ryzyka 



Analiza wrażliwości 

Na etapie realizacji inwestycji może się okazać,  że część parametrów 
różni się w porównaniu z założeniami przyjętymi w analizie kosztów i 
korzyści.  
 
Z tego powodu należy przeprowadzić testy wrażliwości wyników analizy 
na jej podstawowe parametry, za które najczęściej uznaje się z jednej 
strony – koszty budowy, z drugiej – polepszenie oferty edukacyjnej,  
które zależą od przyjętych prognoz. 



Analiza wrażliwości 

Konieczność wykonania tych testów wynika z faktu, że na tym etapie  
analiz, koszty inwestycyjne nie mogą być precyzyjnie określone,  
natomiast prognozy stopnia szczegółowości, zaawansowania usługi  
elektronicznej obarczone są dużym stopniem niepewności. 
 
Powyższą analizę należy przeprowadzić kolejno dla wszystkich  
wskaźników ekonomicznych tj.: NPV, ERR, B/C. 



Analiza wrażliwości 
  

 W przypadku projektów nie generujących dochodu wystarczająca 
jest weryfikacja jedynie wpływu zmiany nakładów inwestycyjnych w 
okresie realizacji projektu na wysokość wskaźników ekonomiczno-
społecznych 



Analiza wrażliwości 



Analiza ryzyka 

    Analiza ryzyka powinna być przeprowadzona w sposób opisowy jako 
analiza jakościowa.  

 

 Należy wskazać prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia 
danego ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech 
kategorii prawdopodobieństwa: niskiego, średniego, wysokiego.  

 

 Następnie należy opisać okoliczności, jakie przyczyniłyby się do 
wystąpienia takiej sytuacji. 

 

    Jednocześnie należy opisać, w jaki sposób projektodawca zamierza 
reagować na wystąpienie zakładanych ryzyk oraz jakie kroki 
poczynić w celu ich minimalizowania. 



Analiza przykładowych ryzyk projektu 

 



Analiza wskaźnikowa – Produkt i Rezultat 
 Należy wyliczyć następujące wskaźniki efektywności projektu  

(jeśli dotyczą) 
 
Przykład: 
 
Wskaźniki produktu: 
Kubatura obiektu [m3] 
Powierzchnia Użytkowa[m2] 
Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych pomieszczeń [szt.] 
 
Wskaźniki efektywności produktu 
Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3] 
Nakłady / Powierzchnia Użytkowa [PLN/m2] 
Nakłady / Ilość pomieszczeń [[PLN/szt.] 



Analiza wskaźnikowa 
 Wskaźniki rezultatu: 

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych/  
wyposażonych pomieszczeń [osoba] 
Liczba uczniów osób poddanych edukacji [osoba] 
Wskaźniki efektywności rezultatów 
Nakłady / łączna liczba osób korzystających ze  
zbudowanych (zmodernizowanych, wyposażonych)pomieszczeń  
[PLN/osoba] 
Nakłady / liczba nowych uczniów poddanych edukacji [PLN/osoba] 
Wskaźniki oddziaływania 
Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji  
projektu 
Wskaźniki oceny efektów oddziaływania: 
Należy odnieść nakłady inwestycyjne do każdej trwałej korzyści  
społecznej. 



WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO  
  
 Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji 

robót budowlanych. 
 
 W analizie wpływu realizacji projektu na środowisko w trakcie 

realizacji robót budowlanych należy uwzględnić koszty zewnętrzne 
realizacji inwestycji m.in: 

 
• - wpływ hałasu; 
• - wpływ emisji do powietrza 
• - wpływ na wody powierzchniowe i podziemne; 
• - inne niezbędne zdaniem projektodawcy. 
       oraz określić środki zaradcze 



Wpływ inwestycji na środowisko 
 po zakończeniu 

 

 W tym punkcie należy przedstawić wszystkie uzyskane pozytywne 
efekty ekologiczne realizacji inwestycji zarówno w postaci liczbowej 
jak też opisowej. 



 

 

DZIĘKUJĘ   ZA   UWAGĘ 
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