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A. WNIOSKODAWCA 
 

A.1. Nazwa wnioskodawcy oraz charakterystyka prowadzonej działalności. 

Proszę wpisać pełną nazwę wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub 
Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki cywilnej 

należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników.  

Ponadto, proszę opisać historię przedsiębiorstwa, przekształcenia podmiotu oraz zmiany w zakresie 

przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej od czasu jej rejestracji. Należy również opisać 

główny przedmiot działalności, rodzaj wytwarzanych/świadczonych produktów/usług. 

 

 

 
 

 

 

A.2. Działalność wnioskodawcy. 

Proszę podać numer PKD faktycznie prowadzonej (prowadzonych) działalności gospodarczej oraz 
działalności, w ramach której będzie realizowany projekt.  

Działalność Procentowy udział w przychodach 

Procentowy udział pracowników 

(w stosunku do całości zatrudnienia – 
etaty) 

Główna (nr PKD) 

 
  

Dodatkowa (nr PKD) 
 

  

Dodatkowa (nr PKD) 

 
  

Działalność, której dotyczy projekt (nr PKD)  

W przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w sektorze wykluczonym 

z możliwości uzyskania wsparcia, natomiast działalność której dotyczy projekt obejmuje sektor 
niewykluczony, warunkiem uzyskania pomocy jest zapewnienie rozdzielności rachunkowej 

uniemożliwiającej przeniesienie na działalność wykluczoną korzyści wynikających z uzyskanej pomocy1. 

Proszę o określenie czy i w jaki sposób powyższy warunek zostanie spełniony. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

A.3. Konkurencja na rynku.  

Proszę wskazać głównych konkurentów Wnioskodawcy i krótko opisać ich pozycję na rynku. 
Jeśli projekt dotyczy branży/dziedziny, w której Wnioskodawca dopiero rozpoczyna działalność, należy 

opisać potencjalnych konkurentów. Proszę wyjaśnić na czym polega przewaga konkurentów lub w jakim 

                                                 
1
  Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej 

działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i 
mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod 
przypisywania kosztów i przychodów. 
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zakresie ich oferta jest mniej konkurencyjna. Proszę również wskazać, czy realizacja projektu wpłynie na 
poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na poziomie regionalnym, krajowym czy 

międzynarodowym. 

 

 

 

 
 

 
 

 

B.  PROJEKT  
 

B.1. Uzasadnienie realizacji projektu. 

Proszę zdefiniować powody uzasadniające potrzebę realizacji projektu. Należy opisać jakie potrzeby 

i oczekiwania zostaną zaspokojone w wyniku jego realizacji. Proszę opisać czy i w jakim zakresie 
wnioskodawca dokonał analizy rynku. Kim są klienci wnioskodawcy, jakie są ich oczekiwania w zakresie 

oferowanych produktów/usług oraz w jakim stopniu realizacja projektu jest odpowiedzią na określone 

potrzeby zarówno wnioskodawcy jak i odbiorców (klientów). Jeśli w wyniku realizacji projektu 
Wnioskodawca zaoferuje produkty/usługi do nowej grupy odbiorców, również tę grupę należy w tym 

punkcie scharakteryzować.  
 

 

 
 

 
 

 

 

B.2. Miejsce realizacji projektu.  

Proszę określić jakim tytułem prawnym do nieruchomości (miejsce realizacji projektu) dysponuje 

wnioskodawca (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego, najem, itp.) oraz określić, na jaki okres  oraz w jaki sposób jest ono ograniczone 
(jaki okres wypowiedzenia, na rzecz innego podmiotu, itp.).  
Proszę wskazać dokładny adres nieruchomości, numery działek oraz w przypadku realizacji projektu 
w kilku lokalizacjach należy podać dane adresowe wszystkich wskazanych w polu A.8 wniosku 

o dofinansowanie miejsc realizacji projektu. 

Należy ponadto mieć na uwadze, iż w przypadku dzierżawy/najmu itp. okres obowiązywania umowy 
nie może być krótszy niż okres realizacji projektu oraz obejmować okres trwałości. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

B.3. Opis posiadanych zasobów technicznych, instytucjonalnych i finansowych 
koniecznych do realizacji projektu.  
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Kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe 

Proszę określić, czy wnioskodawca dysponuje m. in. odpowiednimi zasobami  technicznymi, ludzkimi, 

rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz 
osiągnięcia jego celów.  

Proszę określić, czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

realizację projektu przy uwzględnieniu zaplanowanego budżetu oraz harmonogramu realizacji. 
 

Ponadto, proszę określić źródła pochodzenia środków niezbędnych na pokrycie całości inwestycji, 
zarówno kosztów kwalifikowanych (nieobjętych dotacją) jak i części niekwalifikowanej (np. środki 

prywatne, kredyt, pożyczka, poręczenie). W przypadku pożyczki lub poręczenia proszę o dokładne 
podanie nazwy instytucji, która je udzieliła/ udzieli. W przypadku instytucji finansowych, które zostały 

dokapitalizowane w ramach działania 1.1 A  RPO WP na lata 2007-2013 lub innych programów 

pomocowych, należy pamiętać aby pożyczki/ poręczenia nie były udzielane na wydatki kwalifikowane w 
ramach przedmiotowego projektu.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

B.3.1. Planowane do uzyskania pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych 
(jeśli dotyczy) 
W przypadku gdy realizacja projektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót 

budowlanych proszę w polu poniżej przedstawić informacje w tym zakresie.  
 Jeżeli decyzja została już wydana a zgłoszenie złożone należy określić przewidywany termin 

uprawomocnienia się decyzji lub uzyskania klauzuli ostateczności zgłoszenia robót budowlanych. 

 W odniesieniu do zakresu rzeczowego, dla którego realizacji wnioskodawca jest zobowiązany do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, ale na moment złożenia 

wniosku o dofinansowanie nie posiada jeszcze tych dokumentów należy przedstawić zakres działań 
podjętych przez wnioskodawcę celem uzyskania stosownych decyzji oraz planowane terminy 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

 Jeżeli inwestycja przewiduje wykonywanie robót budowlanych, dla których nie wymaga się 

uzyskania ww. dokumentów budowlanych należy przedstawić stosowne wyjaśnienie z powołaniem 

na konkretną podstawę prawną. 

 

Ponadto, proszę podać informacje dotyczące zakresu inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie 
jeżeli jest inny niż zakres decyzji/zgłoszenia. 

 

 
 

 
 

 

 

 

B.4. Cel projektu.   

Proszę scharakteryzować podstawowe cele, rezultaty, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku 

realizacji projektu oraz sposób ich wykorzystania w działalności gospodarczej. Należy opisać 

spodziewane efekty realizacji projektu oraz określić ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.  
 

Przez cel projektu należy rozumieć zrealizowanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie niezbędnych 
dla tego projektu wydatków a także osiągnięcie założonych wskaźników projektu (produktu  
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i rezultatu), co prowadzi do wdrożenia projektu/działalności opisanego w dokumentacji aplikacyjnej.  
 

Cel projektu powinien być określony w sposób skonkretyzowany i weryfikowalny. Opis celu powinien 

uwzględniać wszystkie ww. elementy.  
 

Należy także wskazać w jakim zakresie cel projektu jest spójny z celami szczegółowymi wyznaczonymi 
dla I osi priorytetowej RPO WP 2014 – 2020 oraz z celem Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 

1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 1 Rozwój MŚP RPO WP 2014 – 2020. 
 

 

 

 
 

 

B.5. Wprowadzenie nowego2 lub ulepszonego3 produktu/usługi przez wnioskodawcę w 

wyniku realizacji projektu.  

Kryterium dopuszczające specyficzne – ocena formalna 

Proszę scharakteryzować nowy/ulepszony produkt/usługę. 

Należy opisać dotychczasowe produkty/usługi oferowane przez wnioskodawcę. 

 

 
 

 
 

Należy opisać nowy produkt/usługę będący wynikiem realizacji projektu oraz wykazać różnicę 

w stosunku do produktów/usług  dotychczas oferowanych przez wnioskodawcę.  
 
 

 
 

Należy szczegółowo opisać udoskonalony produkt/usługę oferowany/ą przez wnioskodawcę 

w wyniku realizacji projektu. W sposób mierzalny należy wykazać charakter zmiany, w szczególności 

analizując aspekty techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne oraz uzasadnić czy i w jaki sposób będzie 
ona zauważalna przez odbiorcę końcowego.  
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
2
  Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów 

dotychczas wytwarzanych przez firmę.  
 
3
  Udoskonalenie istniejących produktów polega na zmianie materiałów, komponentów oraz innych cech 

zapewniających lepsze działanie tych produktów. Zalicza się tu udoskonalenie pod względem specyfikacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.  
 Ulepszenia w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług 
(na przykład na podniesieniu sprawności czy szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących 
usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.  
 Udoskonalenie nie powinno obejmować jedynie rutynowych zmian/ aktualizacji/ modernizacji czy też zmian 
wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów produktu czy usługi z 
punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego.  
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B.6. Inwestycja początkowa.   

Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej zgodnie z definicją 

przyjętą w art. 2 pkt. 49 oraz zgodnie z warunkami, o których mowa w z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia 
KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

Poniżej proszę wybrać jedną z trzech przesłanek, którą spełnia projekt oraz krótko uzasadnić.   
Projekt polega na (proszę zaznaczyć właściwe): 

inwestycji w rzeczowe aktywa  

trwałe/wartości niematerialne  
i prawne związane z: 

 

1.  założeniem nowego zakładu 

2.√ 
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie 

produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie 

3. 
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 

istniejącego zakładu 
B.6.1. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 
nieprodukowanych w zakładzie4  

(należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 2) 
W sytuacji gdy dla wprowadzenia produktów/usług uprzednio nieprodukowanych / nieświadczonych 
w zakładzie wnioskodawca będzie wykorzystywał nie tylko zakupione w ramach projektu maszyny, 

urządzenia, ale także już posiadane aktywa związane z dotychczasową działalnością (np. hala 
produkcyjna, maszyny, urządzenia), wówczas w tabeli poniżej należy określić wartość księgową tych 

aktywów
5
. Wartość księgową należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego 

rozpoczęcie prac dotyczących projektu. Proszę wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych 
ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne 

środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).  
W celu wyliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z art. 14 ust.7 ww. 

Rozporządzenia proszę uzupełnić poniższą tabelę.  
Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w ww. artykule będą monitorowane 

zarówno na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jak i po zakończeniu realizacji 

projektu.  
Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu powinna być trzykrotnie wyższa od wartości 

księgowej dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania aktywów. 
 

  Ponownie wykorzystywane aktywa 
% wykorzystania w 
projekcie 

Wartość 
księgowa** 

 

1  Hala produkcyjna (900 000,00) 30%  270 000,00  

2  Linia produkcyjna (500 000,00) 80% 400 000,00  

3  Inny sprzęt (0,00) 100%  0,00  

…       

        

  Suma - 670 000,00   

  
200% wartości księgowej aktywów***  2 010 000,00 

 

 

** należy podać dla roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac  
*** wartość księgowa pomnożona  przez 3 
 

 

                                                 
4
  W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o 

co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym 
rozpoczęcie prac związanych z  projektem. 
 
5
  Przy ustalaniu wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym 

aktywa te są ponownie wykorzystywane. Przykładowo, jeżeli tylko 30% danego składnika aktywów (np. powierzchni hali 
produkcyjnej czy możliwości produkcyjnych maszyn, urządzeń) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb wprowadzenia 
nowego/znacząco ulepszonego produktu/usługi, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów powinna być brana pod 
uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
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Wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów na koniec 2015 r. 
zgodnie z dokumentem (nazwa dokumentu księgowego): 
 
1. Hala produkcyjna – 900 000,00 (900 000,00 x   30% = 270 000,00), 
2. Linia produkcyjna – 500 000,00 (500 000,00 x   80% = 400 000,00), 
3. Inny sprzęt            –            0,00            (0,00 x 100% =            0,00). 
 
Suma wartości księgowych ponownie wykorzystanych aktywów przeliczonych przez 
% wykorzystania: 270 000,00 + 400 000,00 + 0,00 = 670 000,00 
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 010 000,00  
2 sposoby przeliczania:  

a) 670 000,00 x 3 = 2 010 000,00 lub 

 
b) 670 000,00 x 200% = 1 340 000,00 + 670 000,00 (wartość bazowa) = 2 010 000,00 

 

B.6.2. Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
6
 

 (należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 3) 

W przypadku gdy inwestycja będzie prowadzić do zasadniczej zmiany dotyczącej procesu 

produkcyjnego proszę opisać na czym będzie ona polegała. 
Należy pamiętać, iż zasadniczą zmianą procesu produkcji nie jest inwestycja, która umożliwia 

wytwarzanie produktów za pomocą posiadanego zaplecza technicznego, zmienionego w wyniku 
realizacji projektu w stopniu nieznacznym tj. bez istotnej zmiany jego parametrów technicznych lub 

funkcjonalnych, czy też polegająca wyłącznie na poprawie warunków pracy. 
W celu wyliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z art. 14 ust.7 ww. 

Rozporządzenia proszę uzupełnić poniższą tabelę.  

Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w ww. artykule będą monitorowane zarówno na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie jak i po zakończeniu realizacji projektu. 

 

 

Razem suma odpisów za 3 lata obrotowe: 183 000,00 (minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych) 
 

  
Aktywa trwałe związane z działalnością 
podlegającą modernizacji 

odpis 
amortyzacyjny 

rok 3* 

odpis 
amortyzacyjny  

rok 2* 

odpis 
amortyzacyjny  

rok 1* 

 

1  Hala produkcyjna  40 000,00  35 000,00  30 000,00  

2  Linia produkcyjna  25 000,00  20 000,00  15 000,00  

3  Drukarka wielkopowierzchniowa    8 000,00    6 000,00    4 000,00   

…  Inny sprzęt 0,00  0,00  0,00   

        

  Suma odpisów za 3 lata obrotowe  73 000,00  61 000,00  49 000,00 

 
* należy podać za zamknięty rok obrotowy zgodnie z dokonanym odpisem 
   

 

 

 

                                                 
6
  W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać 

koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. 
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B.7. Opis prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę7 

Proszę określić czy planowana inwestycja w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana 

z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie 
ostatnich trzech lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla 

opracowania/udoskonalenia produktu lub usługi. 
 

Kryterium nr 1 (merytoryczne jakościowe) 

1. Prace badawczo – rozwojowe zrealizowane samodzielnie przez wnioskodawcę  

 
 

 

 Tak 

 Nie 

2. Prace badawczo – rozwojowe zrealizowane na zlecenie wnioskodawcy  

 

 Tak 

 Nie 

3. Proszę określić zakres, okres realizacji oraz wartość prac badawczo – rozwojowych zrealizowanych 

samodzielnie przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy). 
 

 
 

 
 

4. Proszę określić Wykonawcę, zakres, okres realizacji oraz wartość prac badawczo – rozwojowych 

zleconych przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy) 
 

 

 
 

 

 

5. Proszę podać podstawy prawne do korzystania z wyników prac B+R będących przedmiotem 
wdrożenia. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopię dokumentacji potwierdzającej 

wskazane aspekty (np. umowy z wykonawcami).  
Ponadto proszę również wskazać sposób zabezpieczenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej. 
 
 

 

 
 

6. Proszę opisać znaczenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych dla opracowania 

produktu (usługi) będącego efektem realizacji projektu. 
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 Aby posiadane przez wnioskodawcę uprawnienia do wykorzystania wyników prac B+R mogły zostać uznane za 

wystarczające, ich zakres musi pozwalać wnioskodawcy na wytworzenie produktu będącego wynikiem realizacji projektu oraz 
wprowadzenie go na wybrany rynek docelowy i zaoferowanie wybranej docelowej grupie odbiorców.  
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B.8. Stopień innowacyjności  produktu/usługi.  
Realizowany projekt musi polegać na wprowadzeniu innowacji produktowej8 .  

Na etapie oceny merytorycznej premiowane będą projekty, w wyniku których zostanie wprowadzona 
innowacja produktowa o poziomie innowacyjności wykraczającym poza skalę firmy, tj. projekty 

innowacyjne w skali regionu, kraju (Polski) oraz dotyczące innowacji na skalę europejską tzn. produkt 

bądź usługa będące wynikiem realizacji projektu charakteryzują się nowością w odniesieniu do 
posiadanych przez nie nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań już dostępnych na 

rynku odpowiednio regionalnym, krajowym lub europejskim.   
Proszę określić charakter innowacji i opisać na czym ma polegać, jakie korzyści przyniesie 

przedsiębiorstwu oraz zaznaczyć zakres stosowania wprowadzonej innowacji. 

 

Kryterium nr 2 (merytoryczne jakościowe)  

1.W wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona 
innowacja produktowa: 

 

  
w skali regionu 

  w skali kraju (Polski) 

 w skali Europy 

2. Proszę porównać cechy oraz funkcjonalności nowego produktu/usługi z rozwiązaniami już 

dostępnymi na rynku odpowiednio: regionalnym, krajowym lub europejskim. Na czym polega jego/jej 

przewaga? W przypadku, gdy na rynku nie ma bezpośredniej konkurencji dla produktu wnioskodawcy 
należy zidentyfikować produkty, które mogą stanowić dobra substytucyjne wobec oferty 

wnioskodawcy, a więc produkty zaspokajające te same lub podobne potrzeby klienta. 
 
 

 
 

 

3. Proszę określić, jakie korzyści przyniesie Państwa przedsiębiorstwu wdrożona innowacja. 
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  Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco 

udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji 
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 
 Innowacja produktowa powinna polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt lub usługę. Nowy 
produkt pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od 
uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu 
istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacyjny produkt należy 
rozumieć jako obejmujący zarówno towary jak i usługi. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych 
wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.  
 Innowacje produktowe nie obejmują: 

  niewielkich zmian lub ulepszeń, 
  rutynowych aktualizacji/modernizacji, 
  regularnych zmian sezonowych (np. w przypadku serii odzieży), 
  dostosowywania produktu do potrzeb jednego klienta, które nie obejmuje 

 znacząco odmiennych cech w porównaniu do produktów wyprodukowanych 
 dla innych klientów, 

  zmian w konstrukcji/projekcie, które nie zmieniają funkcji, przeznaczenia ani 
 charakterystyki technicznej wyrobu lub usługi, 

  prostej odsprzedaży nowych wyrobów i usług zakupionych od innych przedsiębiorstw. 
 (OECD, Oslo Manual zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, 
2005). 
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4. Proszę określić, na jakiej podstawie sformułowali Państwo stwierdzenie dotyczące zakresu 
wprowadzanej w ramach projektu innowacji produktowej. Proszę wymienić wszystkie źródła mogące 

potwierdzić zakres innowacyjności (np.: dokumenty określające standardy i normy, publikacje 
naukowe, dostępne badania, literatura fachowa, raporty, opinie jednostek naukowo-badawczych- 

opinie o innowacyjności).   

Celem uwiarygodnienia podanych informacji należy dołączyć kopie odpowiednich dokumentów 
w postaci dodatkowych załączników do wniosku o dofinansowanie. 
 
 

 

 
 

 

 

B.9. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

Proszę zadeklarować, czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w obszary wskazane w Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej 

specjalizacji (RIS3), przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 25 maja 2015 r. 
Uchwałą Nr IX/167/15. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić obszar RIS, w ramach którego projekt jest 

realizowany i uzasadnić w jaki sposób projekt wpisuje się w dany obszar. 
 

Kryterium nr 3 (merytoryczne jakościowe) 

Specjalizacja wiodąca 

Lotnictwo i kosmonautyka 

Powyższa specjalizacja obejmuje m.in. wzrost potencjału przemysłu lotniczego, kosmicznego i 

obronnego, poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii i produktów – w tym szczególnie: silniki 

najnowszej generacji, konstrukcje lotnicze najnowszej generacji, nowoczesne technologie materiałowe 
i nowoczesne technologie wytwarzania, w tym między innymi materiały kompozytowe, monokryształy, 

technologie podwójnego zastosowania, przyrost liczby i jakości technologii i produktów przemysłu 
środków transportu, innowacyjne rozwiązania dotyczące mobilności w miastach i na terenach wiejskich 

– w tym szczególnie multimodalny transport, napowietrzna kolej miejska). 
 
 

 

 
 

 

Jakość życia 

Specjalizacja obejmująca kompleksowe rozwiązania gwarantujące inteligentny rozwój całego Regionu, 

stanowiąc kompleks obszarów obejmujących m.in.: mobilność, klimat i energię, zrównoważoną 
turystykę, zdrowie, żywność, odżywianie. 

 

 
 

 

 

Specjalizacja wspomagająca 

Informacja i telekomunikacja (ICT) 

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, to rodzina technologii przetwarzających, gromadzących 

i przesyłających informacje w formie elektronicznej; specjalizacja wspomagająca informacja 
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i telekomunikacja (ICT) ma na celu dostarczanie rozwiązań z tego zakresu szczególne wyłonionym 
inteligentnym specjalizacjom wiodącym. 
 

 
 

 

 

 

 

B.10. Współpraca w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej 

Proszę o szczegółowe opisanie współpracy (przynależności) wnioskodawcy w ramach klastra, izby 

gospodarczej lub stowarzyszenia branżowego przez okres min. 2 lat lub 12 miesięcy licząc do dnia 
ogłoszenia konkursu, związanej z działalnością, której dotyczy projekt.  

Celem uwiarygodnienia podanych informacji należy dołączyć kopie odpowiednich dokumentów w 
postaci dodatkowych załączników do wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium nr 6 (merytoryczne jakościowe) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

B.11. Zabezpieczenie trwałości rezultatów projektu 

W polu tekstowym należy przedstawić informację na temat sposobów zabezpieczenia trwałości 
rezultatów projektu po jego zakończeniu, tj. obowiązków wnioskodawcy wynikających z treści art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe 

 

 
 

 

 
 

 

 

B.12. Zgodność projektu z zasadami polityk horyzontalnych Unii Europejskiej 

wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadami polityki ochrony 
środowiska UE, w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe 

1. Należy opisać jaki wpływ będzie wywierał projekt na zasadę równości szans i niedyskryminacji 
(m.in.: ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, religię, wiek), w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zapisów Podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. W 
związku z wymogiem, aby wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków funduszy 

strukturalnych były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wnioskodawca powinien przeanalizować, czy produkty projektu 

będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z regułą uniwersalnego 



 

 

1

2 

projektowania, o której mowa w Podrozdziale 5.2 pkt 15 powyższych Wytycznych. 

 

 
 

 

 

2. Czy projekt będzie miał neutralny, czy pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn? Należy podać uzasadnienie i informacje wskazujące dlaczego dany projekt ma 

wpływ pozytywny na ww. zasadę lub jest w stosunku do niej neutralny. Zgodnie z ww. Wytycznymi 
zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia 

stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i 
równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z 

których mogą korzystać. 
 
 

 

 
 

3. Czy projekt będzie miał neutralny czy pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013. Należy podać uzasadnienie i informacje wskazujące dlaczego dany projekt spełnia  

ww. zasadę lub jest w stosunku do niej neutralny. 
Należy krótko opisać oddziaływanie projektu na środowisko oraz uzasadnić zgodność przedsięwzięcia z 

zasadami polityki ochrony środowiska (w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w unijne i krajowe 

polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju). 
I. Czy przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:  

 - nie/tak? 

Jeśli tak, należy opisać stopień zaawansowania procedury związanej z wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

 
Dokładny opis procedury kwalifikowania przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (screening), procedurę pełnej oceny oddziaływania 

(scoping, o ile taka procedura była wymagana), informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji 
społecznych (o ile były wymagane) oraz informacje dotyczące opinii i uzgodnień wydanych przez 

organy administracji właściwe w zakresie ochrony środowiska, należy przedstawić w Załączniku nr 2 do 
wniosku o dofinansowanie „Część środowiskowa wniosku…” w pkt. nr 3.  

 
II. Jakie czynniki, mogą mieć wpływ na stan środowiska w fazie inwestycyjnej oraz 

podczas eksploatacji projektu? 

Niektóre projekty realizowane w ramach RPO WP mogą oddziaływać niekorzystnie na środowisko 
regionu. Każda inwestycja powinna zostać prawidłowo przygotowana, dlatego też należy podać, czy 

projekt został przygotowany z zachowaniem następujących zasad: 
 ostrożności, 

 działania zapobiegawczego (prewencji), 

 naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła, 

 zanieczyszczający płaci. 

Szersze informacje należy przedstawić w Załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie „Część 

środowiskowa wniosku…” pkt. nr 1.2. 

 
III. Czy projekt lub element projektu może oddziaływać na formy objęte ochroną w 

ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ustawy o 
ochronie przyrody z  16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 nr 627 z późn. zm.)? 

W przypadku, gdy projekt wykazuje ww. oddziaływanie, wówczas należy podać nazwę oraz numer 
obszaru Natura oraz określić możliwe oddziaływania projektu na stan środowiska, w tym 
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w szczególności na gatunki objęte ochroną, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw: 
 nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
 nr 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

Szersze informacje należy przedstawić w Załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie „Część 
środowiskowa wniosku…” pkt. nr 4. 
 

Informacje dotyczące obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody można uzyskać na 

stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(http://natura2000.gdos.gov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/). 

 
Szczegółowe informacje na temat procedury oceny wpływów środowiskowych oraz regulacji prawnych 

w tym zakresie zostały przedstawione w Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych, MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, z 19 października 2015 r.  

 

Ad. I 
 

Ad. II 
 

Ad. III 

 
 

 
 

 

 
 

 

4. Zdolność adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy).  
Proszę krótko opisać w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony 

środowiska, w zakresie zmian klimatu zgodnie ze Strategią Europa 2020.  
I. Czy w projekcie uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie 

dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporności na klęski 

żywiołowe, np.: 
 czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze 

zmian klimatycznych lub kontrole podatności na te zagrożenia (np. ryzyko powodzi, 

ekstremalnych temperatur, burz i wiatru, osunięć ziemi)?, 
 w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części 

składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie 

śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, zagrożenie powodziowe, jak 
również przedłużające się okresy suszy), 

 czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym związanych 

z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniono kwestie związane ze 

zmianami klimatu? 
 czy zmiany klimatu wpłynęły na lokalizację inwestycji? 

oraz jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe 

zmiany w ramach projektu.  
Szersze informacje należy przedstawić w Załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie „Część 

środowiskowa wniosku…” pkt. nr 1. 

 
Zbiór wskazówek oraz zasady mające na celu pomóc inwestorom, a w tym beneficjentom funduszy UE 

w perspektywie finansowej 2014-2020, w przygotowaniu inwestycji (projektów) i w sporządzeniu 
aplikacji o fundusze UE w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji oraz mitygacji zmian klimatu 

i odporności na klęski żywiołowe jest zawarty w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem 
zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. 

Poradnik jest dostępny na stronie Ministerstwa Środowiska: http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-

zmian-klimatu/perspektywa-finansowa-2014-2020/   

http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/
http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/perspektywa-finansowa-2014-2020/
http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/perspektywa-finansowa-2014-2020/
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Prognoza sprzedaży  
 
C.1. Prognoza sprzedaży (w wartościach bezwzględnych – jednostka miary) 

Należy oszacować całkowitą wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa, również z uwzględnieniem nowych bądź udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych na 
skutek realizacji projektu. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu. 

W przypadku firm o dużym zróżnicowaniu działalności można odnieść się do obszaru działalności związanego z projektem, jednakże w takim przypadku 
informację o tym należy podać w uzasadnieniu poniżej.  

Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych okresach.  

Przez rok  „n” należy rozumieć rok zakończenia realizacji projektu. 

Produkt / usługa j.m. Rok n-1 
Rok/okres bazowy 

n 
Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 

1.        

2.        

Etc.        

Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości 

są realne i wyjaśnić, kiedy osiągnięta zostanie 
wartość docelowa.  

Proszę wskazać w oparciu o jakie wiarygodne 
przesłanki została oszacowana wielkość 

sprzedaży (doświadczenie wnioskodawcy, 

badania marketingowe?). 

 

 
 
 



 

 

Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza 
 

 
Przed wypełnieniem sprawozdań finansowych! 
 
 

 część finansową wypełnia każdy wnioskodawca niezależnie od wybranej 
formy opodatkowania; 

 należy wprowadzić dane finansowe dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, 
okresu bieżącego oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz trzech 
lat od momentu jego zakończenia; 

 rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zakończone okresy obrachunkowe; 
 jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to 

wnioskodawca przedstawia dane dotyczące dostępnych okresów; 

 okres bieżący to okres, za który wnioskodawca posiada najbardziej aktualne dane 
finansowe; 

 rok „n” to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy; 
 przyjmujemy, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej 

prosimy o stosowną adnotację w polu uwagi; 

 wszystkie dane finansowe podajemy w tysiącach złotych do jednego miejsca po 
przecinku; 

 w polu uwagi prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz 
finansowych; 

 prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki 
danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje; 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 
Wnioskodawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości  
z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), proszeni są w niniejszym polu o 
zamieszczenie najistotniejszych informacji znajdujących się we wprowadzeniu do sprawozdań, w 
dodatkowych informacjach i objaśnieniach za lata 2013, 2014, 2015 (m.in. informacji do pozycji bilansu, 
rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym oraz w rachunku przepływów pieniężnych za okresy 
sprawozdawcze, informacji o proponowanym podziale zysku lub pokryciu strat, informacji o pracownikach i 
organach jednostki, informacji o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D-1 Bilans (w tys. PLN, do jednego m-ca po przecinku) 

Aktywa 

Rok bazowy 
n-2 
(…) 

Rok bazowy 
n-1 
(…) 

Okres 
bieżący 
(……) 

Rok n 
(…) 

1 rok 
(…) 

2 rok 
(…) 

3 rok 
(…) 

4 rok 
(…) 

5 rok 
(…) 

6 rok 
(…) 

7 rok 
(…) 

A. Aktywa trwałe (I+II+III)            

I. Wartości niematerialne i prawne             

II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)            

            

1.  Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)  

           

2.  Budynki i budowle             

3. Urządzenia techniczne i maszyny             

4. Środki transportu             

5. Pozostałe środki trwałe             

III. Pozostałe aktywa trwałe             

B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)            

I. Zapasy             

II. Należności krótkoterminowe             

III. Inwestycje krótkoterminowe  (w tym środki 
pieniężne) 

           

IV. Pozostałe aktywa obrotowe            

Aktywa razem (A+B)            

Pasywa  
Rok bazowy 

n-2 
(…) 

Rok bazowy 
n-1 
(…) 

Okres 
bieżący 
(……) 

Rok n 
(…) 

1 rok 
(…) 

2 rok 
(…) 

3 rok 
(…) 

4 rok 
(…) 

5 rok 
(…) 

6 rok 
(…) 

7 rok 
(…) 

C. Kapitał (fundusz) własny 
           

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(I+II+III+IV) 

           

I. Rezerwy na zobowiązania             

II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)            

1. Kredyty i pożyczki            

2. Pozostałe            

III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)            

1. Z tytułu dostaw i usług            

2. Kredyty i pożyczki            

3. Pozostałe            

IV. Rozliczenia międzyokresowe            

Pasywa razem (C+D)            



 

 

 
 
 
 

D-2 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN, do jednego m-ca po przecinku) 

 

Rok 
bazowy n-

2 
(…) 

Rok 
bazowy n-

1 
(…) 

Okres 
bieżący 
(……) 

Rok n 
(…) 

1 rok 
(…) 

2 rok 
(…) 

3 rok 
(…) 

4 rok 
(…) 

5 rok 
(…) 

6 rok 
(…) 

7 rok 
(…) 

A. P r z y c h o d y  n e t t o  z e  s p r z e d a ż y  X Y          

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług             

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             

B. K o s z t y  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j             

I. Amortyzacja             

II. Zużycie materiałów i energii             

III. Usługi obce             

IV. Podatki i opłaty:             

V. Wynagrodzenia             

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             

VII. Pozostałe Wydatki rodzajowe             

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów             

C. Z y s k  (s t r a t a)  z e  s p r z e d a ż y  (A-B)             

D. P o z o s t a ł e  p r z y c h o d y  o p e r a c y j n e             

I. Dotacje             

II. Pozostałe przychody operacyjne             

E. P o z o s t a ł e  k o s z t y  o p e r a c y j n e             

F. Z y s k  (s t r a t a)  z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c 
y j n e j  (C +D - E)  

           

G. P r z y c h o d y  f i n a n s o w e             

H. K o s z t y  f i n a n s o w e              

I. Z y s k  (s t r a t a)  b r u t t o  (F+G-H)             

J. P o d a t e k  d o c h o d o w y             

K. P o z o s t a ł e  o b o w i ą z k o w e  z m n i e j s z e 
n i a  z y s k u  (z w i ę k s z e n i a  s t r a t y) 

           

L. Z y s k  (s t r a t a)  n e t t o  (I-J-K)  

           



 

 

 
 

D-3 Przepływy środków pieniężnych (w tys. PLN, do jednego m-ca po przecinku) 

 

Rok 
bazowy n-

2 
(…) 

Rok 
bazowy n-

1 
(…) 

Okres 
bieżący 
(……) 

Rok n 
(…) 

1 rok 
(…) 

2 rok 
(…) 

3 rok 
(…) 

4 rok 
(…) 

5 rok 
(…) 

6 rok 
(…) 

7 rok 
(…) 

A. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  
z  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j  

           

1. Zysk (strata) netto             

2. Amortyzacja             

3. Zmiana stanu zapasów             

4. Zmiana stanu należności             

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów  

           

6. Inne korekty             

I. Razem (1+2+3+4+5+6)             

B. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  
z  d z i a ł a l n o ś c i  i n w e s t y c y j n e j  

           

1. Sprzedaż składników majątku trwałego            

2. Nabycie składników majątku trwałego            

3. Inne            

II. Razem (1+2+3)             

C. P r z e p ł y w y  ś r o d k ó w  p i e n i ę ż n y c h  
z  d z i a ł a l n o ś c i  f i n a n s o w e j  

           

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek             

2. Spłata kredytów i pożyczek             

3. Dotacje            

4. Wypłaty na rzecz właścicieli            

5. Wpłaty dokonane przez właścicieli            

6. Pozostałe            

III. Razem (1+2+3+4+5+6)             

D. P r z e p ł y w y  p i e n i ę ż n e  n e t t o  r a z e 
m  (I+II+III)  

           

F. Ś r o d k i  p i e n i ę ż n e  n a  p o c z ą t e k  o k 
r e s u  

           

G. Ś r o d k i  p i e n i ę ż n e  n a  k o n i e c  o k r e 
s u  (F + D) 
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D-4 Wskaźniki finansowe 

 

Rok 
bazowy 

n-2 
(…) 

Rok 
bazowy 

n-1 
(…) 

Okres 
bieżący 
(……) 

Rok n 
(…) 

1 rok 
(…) 

2 rok 
(…) 

3 rok 
(…) 

4 rok 
(…) 

5 rok 
(…) 

6 rok 
(…) 

7 rok 
(…) 

A. Wskaźniki płynności             

1. Płynność bieżąca                

2. Płynność szybka                

B. Wskaźniki sprawności działania            

1. Rotacja zapasów w dniach            

2. Rotacja należności w dniach            

3. Rotacja zobowiązań w dniach            

C. Wskaźnik struktury kapitałowej            

1. Poziom zadłużenia            

D. Wskaźniki rentowności            

1. Rentowność sprzedaży             

2. Rentowność kapitału własnego (ROE)            

 
Objaśnienia do wskaźników: 
 
Przeliczenia  na danych pobranych z tych samych okresów obrachunkowych 
A1. aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące    Dane z bilansu: aktywa obrotowe pozycja B, zobowiązania bieżące pozycja  D III 
A2. (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania bieżące  Dane z bilansu: aktywa obrotowe pozycja B, zobowiązania bieżące pozycja  D III,  zapasy pozycja B I 
B1. zapasy/(przychody ze sprzedaży/365)    Zapasy pozycja w bilansie B I, przychody ze sprzedaży pozycja w rachunku zysków i strat  A 
B2. należności/(przychody ze sprzedaży/365)   Należności pozycja w bilansie B II, przychody ze sprzedaży pozycja w rachunku zysków i strat  A 
B3. zobowiązania/(przychody ze sprzedaży/365)   Zobowiązania pozycja w bilansie D III 1, przychody ze sprzedaży z rachunku zysków i strat  A 
C1. zadłużenie/aktywa      Dane z bilansu: zobowiązania pozycja D, aktywa pozycja A+B 
D1. zysk netto/ przychody ze sprzedaży    Dane z rachunku zysków i strat: zysk netto pozycja L, przychody ze sprzedaży pozycja A 
D2. zysk netto/kapitał własny     Zysk netto z rachunku zysków i strat pozycja L, kapitał własny z bilansu pozycja C
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Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, 
rzetelne oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa 
oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. 
 

 
 
 
 
 
 
(miejscowość, data, imię i nazwisko oraz stanowisko (funkcja) osoby uprawnionej do 
reprezentowania wnioskodawcy) 
 
 
 


