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Studium wykonalności – analiza 
ekonomiczno-finansowa
w kontekście 

Działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków RPO WP 2014-2020

PLAN SZKOLENIA

Część I. Ogólne zasady przygotowania studium wykonalności
1. Studium wykonalności a biznesplan – podobieństwa i różnice
2. Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
3. Logika i chronologia prac nad studium wykonalności

Część II. Podstawowa struktura studium wykonalności
1. Informacje na temat projektu
2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dokumentów strategicznych
3. Identyfikacja problemów
4. Logika interwencji – matryca logiczna
5. Analiza instytucjonalna, odbiorców, popytu
6. Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji
7. Analiza oddziaływania na środowisko
8. Analiza finansowa
9. Analiza ekonomiczna
10. Analiza wrażliwości i ryzyka
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PLAN SZKOLENIA

Część III. Praca warsztatowa nad studium wykonalności
1. Przyczyny realizacji projektu
2. Opis projektu:

a) Powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu (logika interwencji)
b) Cele ogólne projektu
c) Cel główny/bezpośredni projektu
d) Produkty projektu
e) Rezultaty projektu
f) Opis i ocena wariantów alternatywnych

PLAN SZKOLENIA

Część III. Praca warsztatowa nad studium wykonalności
3. Analiza finansowa projektu:

a) Założenia do analizy finansowej
b) Budowanie projekcji przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych
c) Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu
d) Wskaźniki FNPV i FRR
e) Wskaźnik FRR/C i FRR/K
f) Analiza trwałości finansowej projektu

4. Analiza ekonomiczna projektu:
a) Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu
b) Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych
c) Analiza kosztów i korzyści
d) Wskaźniki ENPV, EFRR oraz B/C
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PLAN SZKOLENIA

Część III. Praca warsztatowa nad studium wykonalności
5. Analiza ryzyka projektu:

a) Analiza ryzyka
b) Analiza wrażliwości

Część IV. Podsumowanie szkolenia
1. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu studium wykonalności
2. Wnioski i pytania uczestników szkolenia

CZĘŚĆ I.
OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA 

STUDIUM WYKONALNOŚCI 
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STUDIUM WYKONALNOŚCI 
A BIZNESPLAN

Biznesplan

• Przedsiębiorstwa prywatne

• Projekty infrastrukturalne, kulturalne, 
komunalne

• Głównym celem jest pokazanie 
opłacalności przedsięwzięcia –
korzyści finansowych

• Mniejszy zakres merytoryczny

Studium wykonalności

• Podmioty sektora publicznego

• Projekty komercyjne

• Głównym celem jest pokazanie 
opłacalności przedsięwzięcia 
w sensie społeczno-gospodarczym

• np. projekt nieefektywny finansowo, 
ale korzystny społecznie

• Szerszy zakres merytoryczny

STUDIUM WYKONALNOŚCI 
A BIZNESPLAN

Studium wykonalności wg Rozporządzenia 653/2014

oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć 
proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego 
mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, 
zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans 
jego powodzenia
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STUDIUM WYKONALNOŚCI
A BIZNESPLAN

• Studium wykonalności jest dokumentem na podstawie którego 
decydenci mogą podjąć decyzję rozpoczęciu lub rezygnacji z 
realizacji projektu inwestycyjnego. Zawarte w nim analizy powinna 
być poparte wynikami stosownych badań i analiz obejmujących 
odpowiedni zakres zagadnień związanych z jego przygotowaniem, 
realizacją i przyszłą eksploatacją;

STUDIUM WYKONALNOŚCI
A BIZNESPLAN

• Studium wykonalności to narzędzie, dzięki któremu inwestor może:
• zaplanować i zarządzać inwestycją z uwzględnieniem jej specyfiki, 
• racjonalnie ograniczyć zidentyfikowane ryzyka w trakcie realizacji inwestycji,
• dysponować posiadanymi zasobami, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty 

dotyczące przyszłej eksploatacji inwestycji;

• Od jakości zebranych i wykorzystywanych informacji wstępnych do 
przeprowadzenia stosownych analiz zależy rzetelne przygotowanie 
wszystkich faz inwestycji;
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MIEJSCE STUDIUM WYKONALNOŚCI 
W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Faza 
przedinwestycyjna

• Studium 
możliwości

• Pre-studium 
wykonalności

• Studium 
wykonalności

• Studia i analizy 
pomocnicze

Faza inwestycyjna

• Projektowanie 
techniczne

• Negocjowanie / 
kontraktowanie

• Budowa

Faza operacyjna

• Eksploatacja
• Odtworzenie / 

restrukturyzacja
• Rozbudowa / 

modernizacja

Decyzja 
inwestycyjna

Odbiory 
i rozruch

Identyfikacja

I°

LOGIKA I CHRONOLOGIA PRAC 
NAD STUDIUM WYKONALNOŚCI

Badanie 
wykonalności

Wykonalność 
techniczna

Wykonalność 
ekonomiczna

Wykonalność 
prawna

Wykonalność 
operacyjna

Wykonalność 
planowa Podsumowanie

analiz

SWOT

Rekomendacja

II° III°
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LOGIKA I CHRONOLOGIA PRAC 
NAD STUDIUM WYKONALNOŚCI
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PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Informacje na temat projektu
• Informacja o inwestorze i/lub beneficjencie
• Lokalizacja projektu
• Identyfikacja głównych problemów
• Zakres rzeczowy projektu
• Planowane efekty realizacji projektu
• Rezultaty projektu

PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dokumentów 
strategicznych

• Opis lokalizacji inwestycji
• Opis bieżącej sytuacji w danym regionie

• Informacje o ludności
• Informacje o rodzajach gruntów, surowców mineralnych, zasobów wodnych
• Informacja o panujących warunkach klimatycznych
• Informacja o infrastrukturze technicznej
• Stan jakości powietrza
• Charakterystyka nośników energetycznych

• Odniesienie do dokumentów strategicznych
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PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Identyfikacja problemów
• Identyfikacja interesariuszy projektu
• Identyfikacja problemów interesariuszy
• Skutki wynikające ze zidentyfikowanych problemów

Logika interwencji
• Ustalenie podstawowej strategii projektu:

• działania i środki (wkład rzeczowy i nierzeczowy), 
• rezultaty osiągane poprzez poczynione działania,
• rezultaty prowadzą do osiągnięcia celu projektu,
• cel projektu przyczynia się do realizacji celów ogólnych

PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza instytucjonalna, odbiorców, popytu
• Informacje dotyczące instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, 

włącznie z podziałem odpowiedzialności, 
• Informacje dotyczące innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu 

lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,
• Powiązania z innymi podmiotami,
• Rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury 

podmiotom trzecim,
• Informacje dotyczące ostatecznych beneficjentów projektu
• Informacje dotyczące popytu na produkty/usługi projektu
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PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji
• Przedstawienie rozwiązań technicznych projektu
• Przedstawienie możliwych rozwiązań technologicznych
• Uzasadnienie zaproponowanego w projekcie zakresu robót / dostaw / usług
• Uzasadnienie przyjętej koncepcji technicznej,
• Uzasadnienie, że przyjęte rozwiązania zaspokoją potrzeby interesariuszy
• Opis wariantów alternatywnych
• Wykazanie, że zastosowana technika i technologia przyczynia się do realizacji 

celów projektu
• Wybrany wariant technologiczny pozwala uzyskać jednostkę rezultatu najmniejszym 

nakładem środków finansowych

PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza oddziaływania na środowisko
• Wyjaśnienie czy przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych
• Wyjaśnienie w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie 

zmian klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”
• Wyjaśnienie w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, 

kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz 
odporność na klęski żywiołowe

• Informacja czy projekt (lub element zakresu rzeczowego) jest realizowany na 
terenie objętym ochroną w ramach utworzonego lub projektowanego do 
utworzenia obszaru Natura 2000

• Identyfikacja najważniejszych czynników mogących mieć wpływ na stan 
środowiska w fazie inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej projektu
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PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza finansowa
• Określenie założeń analizy finansowej
• Ocena finansowej rentowności  inwestycji i kapitału krajowego
• Weryfikacja trwałości finansowej projektu
• Ocena czy projekt wymaga dofinansowania, w tym ustalenie właściwego 

(maksymalnego) poziomu dofinansowania z funduszy UE
• Ocena  wpływu nakładów inwestycyjnych, kosztów i przychodów wynikających 

z eksploatacji projektu na sytuację finansową wnioskodawcy lub podmiotu 
odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu projektu (ocena płynności i 
trwałości finansowej projektu)

PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza ekonomiczna
• Analiza ta jest zwana również analizą kosztów i korzyści społecznych
• Dostarczenie kryteriów oceny projektu z punktu widzenia rozwoju oraz sytuacji 

ekonomicznej i gospodarczej regionu, w którym inwestycja jest zlokalizowana
• Identyfikacja korzyści i kosztów (społecznych, środowiskowych, etc.) i ich 

kwantyfikacja
• Ocena wkładu inwestycji w polepszenie warunków ekonomicznych i jakości 

życia w społeczności, podmiotów gospodarczych i środowiska
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PODSTAWOWA STRUKTURA 
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Analiza wrażliwości i ryzyka
• Ocena ryzyka to wykazanie, że określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty 

płynności finansowej
• Ocena ryzyka jakościowa lub ilościowa
• Ocena wrażliwości

• Wskazanie zmiennych krytycznych oraz następnie sprawdzenie jak wpływają 
one na wartości wyznaczonych wskaźników efektywności finansowej i 
ekonomicznej projektu

• Uwzględnienie w analizie ryzyka wpływu projektu na zmiany klimatu oraz wpływu 
zmian klimatu na projekt

CZĘŚĆ III.
PRACA WARSZTATOWA NAD STUDIUM 

WYKONALNOŚCI
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PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU

• Stan obecny pokazuje kontekst realizacji projektu
• Należy określić problemy beneficjentów/interesariuszy projektu

• opis i analiza problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów 
w kontekście przedmiotu projektu

• opis związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy problemami
• wybór problemów, które projekt ma rozwiązać lub może przyczynić się do ich 

rozwiązania

• Należy uwzględnić kwestie:
• zanieczyszczenia powietrza
• emisyjności dotychczasowych źródeł energii
• zmian klimatu i wynikających z tego zagrożeń

CELE PROJEKTU

• Można stosować metodę SMART
• Jedna z metod służących do określania celów
• Nazwę tworzą angielskie wyrazy:

• specific – specyficzny, konkretny;
• measurable – mierzalny;
• achievable – osiągalny;
• realistic – realistyczny;
• time oriented – określony w czasie;

• Cele jakościowe należy opisać ilościowo
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CELE PROJEKTU

• W ten sposób zostaje określony cel główny (strategiczny)
• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

• Realizacja celu strategicznego następuje poprzez realizację celów 
szczegółowych

• zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej
• zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię obiektów użyteczności publicznej
• zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na energię w obiektach 

objętych projektem, o co najmniej 25%
• zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza /pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P

CELE PROJEKTU

CEL OPIS

Konkretny Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej

Mierzalny W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 5 budynków 
użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej 5239,63 m², 
zmodernizowanych zostanie również 9 szt. źródeł ciepła.

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 224,30 tony 
ekwiwalentu CO2,

Oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię 237 426,60 zł/rok
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CELE PROJEKTU

CEL OPIS

Osiągalny Osiągnięcie celu zapewnione jest dzięki:
• wykonaniu  działań  wstępnych:  audytów  energetycznych, 

dokumentacji budowlanej, kosztorysów inwestorskich, uzyskanu
niezbędnych pozwoleń, zabezpieczeniu środków finansowych /wkładu 
własnego;

• prawidłowemu przeprowadzeniu procedur przetargowych;
• doświadczeniu Wnioskodawcy w realizacji projektów infrastrukturalnych

Realistyczny Cel projektu jest możliwy do osiągnięcia w założonym zakresie i skali. 
Wnioskodawca zapewnił odpowiednie zasoby finansowe w budżecie oraz 
organizacyjne, którym realizacja założonej inwestycji przebiegnie zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Określony w czasie Realizacja inwestycji nastąpi w okresie X 2016 – XI 2017

PRODUKTY I REZULTATY PROJEKTU

• Produkt definiowany jest jako rzecz materialna lub usługa, którą beneficjent 
(wnioskodawca) otrzyma w ramach projektu, dzięki zaangażowaniu środków 
finansowanych

• Produktem jest budynek, maszyna, urządzenie, oprogramowanie

• Rezultat to bezpośrednie (odnoszące się do wnioskodawcy) oraz 
natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego 
części) efekty wynikające z dostarczenia produktu

• To „produkty” podjętych działań, których kombinacja osiąga cel projektu
• Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia 

projektu lub programu
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WSKAŹNIKI PRODUKTU

• Wskaźniki kluczowe
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji
• Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 

• Wskaźniki specyficzne dla programu
• Działanie 3.2 nie przewiduje takich wskaźników

• Wskaźniki specyficzne dla projektu
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

lub kogeneracji (kWe)
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych lub 

kogeneracji (kWt)

WSKAŹNIKI REZULTATU

• Wskaźniki kluczowe
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

• Wskaźniki specyficzne dla programu
• Działanie 3.2 nie przewiduje takich wskaźników

• Wskaźniki specyficzne dla projektu
• Zmniejszenie emisji pyłów PM-10
• Oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię
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OPIS I OCENA WARIANTÓW 
ALTERNATYWNYCH

• Możliwe warianty wykonalności
• Najważniejsze warianty realizacji projektu
• Analiza wariantów projektu
• Optymalny wariant projektu

• Należy opisać
• jakie rozważano sposoby rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
• jakie są ich uwarunkowania, zalety i wady,
• dlaczego wybrano wariant objęty wnioskiem o dofinansowanie

• W przypadku działania 3.2 analizę wariantów alternatywnych należy oprzeć 
na wynikach przedstawionych w audytach energetycznych 

• Audyt termomodernizacyjny zawiera szczegółową dokumentację  wyboru  
optymalnego  wariantu  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego

OPIS I OCENA WARIANTÓW 
ALTERNATYWNYCH

• Alternatywne warianty mogą dotyczyć
• Lokalizacji 
• Zakresu rzeczowego projektu
• Skali projektu
• Stosowanych rozwiązań technologicznych

• W przypadku projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 4 mln 
zł, podstawową metodą służącą porównaniu wariantów alternatywnych jest 
analiza Dynamicznego kosztu jednostkowego

• Dla pozostałych projektów można wykonać jedynie analizę jakościową 
(opisową)
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OPIS I OCENA WARIANTÓW 
ALTERNATYWNYCH

• Analiza DGC
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• pEE – cena za jednostkę miary rezultatu
• KIt – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku
• WEt – wynik finansowy etapu eksploatacji
• i – stopa dyskontowa 4,0%
• t – rok, przyjmuje wartość od 0 do n
• EEt – miara rezultatu

• Jako miarę rezultatu należy przyjąć redukcję emisji CO2eq (emisja uniknięta), a 
jednostkę tCO2eq/rok

OPIS I OCENA WARIANTÓW 
ALTERNATYWNYCH

• Analiza jakościowa (wielokryterialna)
• Wymagana dla projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych poniżej 4 mln zł

• Przykładowe kryteria analizy
• Poprawa jakości powietrza
• Wielkość nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych
• Wpływ inwestycji na adaptację do zmian klimatu

• Należy wybrać wariant, który uzyskał największą liczbę punktów

Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3
Suma 

punktów

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3
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ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Założenia do analizy finansowej
• metoda analizy
• okres i okres referencyjny analizy

• 25 lat w przypadku projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków 
i budynków pasywnych

• 20 lat w przypadku sieci ciepłowniczych
• 15 lat dla pozostałych typów projektów, w tym: OZE, projektów „parasolowych” (OZE, 

przyłączenie do sieci ciepłowniczych i wymiana kotłów) oraz oświetlenia ulicznego

• stopa dyskonta – 4,0%
• kwalifikowalność VAT

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Nakłady inwestycyjne
• określenie wymaganych nakładów

• kwalifikowalnych 
• niekwalifikowalnych

• Źródła finansowania
• wnioskowana kwota dotacji
• środki własne
• środki obce (zewnętrzne)

• kredyty, pożyczki, obligacje, etc.

• źródła finansowania muszą pokrywać nakłady inwestycyjne
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ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Prognoza kosztów operacyjnych
• preferowana w układzie rodzajowym
• określenie nakładów odtworzeniowych, jako koszty remontów, usług obcych
• każda kategoria kosztów wymaga szczegółowego uzasadnienia

• Prognoza popytu
• w zależności od rodzaju projektu:

• liczba, rodzaj odbiorców wytwarzanej energii (OSD, system sprzedaży),
• ilość wytwarzanej i sprzedawanej energii,
• zamówiona moc, ilości energii przesyłanej i sprzedawanej odbiorcom (sieci 

ciepłownicze oraz projekty polegające na przyłączeniu odbiorców do takich sieci),
• zapotrzebowania na energię, możliwe do uzyskania oszczędności energii,
• liczba  użytkowników,  mieszkańców  budynków,  dla  których  zaplanowano 

modernizację energetyczną lub dostosowanie do standardów budynków pasywnych

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Prognoza przychodów operacyjnych
• dotyczy projektów, dla których przewiduje się odpłatne świadczenie usług
• w przypadku braku przychodów – należy to zaznaczyć

• Wartość rezydualna
• odzwierciedla potencjalne korzyści finansowe do osiągnięcia w czasie 

wykraczającym poza okres analizy
• występuje tylko, gdy przepływy z ostatniego roku analizy są dodatnie
• nie jest uwzględniana w analizie trwałości finansowej



21

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

Finansowa bieżąca wartość 
netto inwestycji FNPV/C

Finansowa wewnętrzna stopa 
zwrotu z inwestycji (FRR/C)

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

Finansowa bieżąca wartość 
netto kapitału (FNPV/K)

Finansowa wewnętrzna stopa 
zwrotu z kapitału (FRR/K)
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ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Projekt kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania, gdy nie jest 
opłacalny finansowo, tj.:

• FNPV/C < 0
• FRR/C < przyjętej stopy dyskonta (tj. 4%)

• Projekt może być dofinansowany, gdy pomimo braku opłacalności 
finansowej jest opłacalny ekonomicznie (analiza kosztów i korzyści)

• W przypadku finansowania projektu ze środków zewnętrznych, zaleca się 
obliczyć wskaźniki FNPV/K oraz FRR/K

• w przypadku projektu wymagającego wkładu ze środków EFSI, wskaźnik FNPV/K 
ze wsparciem unijnym powinien mieć wartość ujemną lub równać się zeru, 
natomiast FRR/K powinna być niższa lub równa stopie dyskontowej

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Obliczenie luki w finansowaniu
• nie dotyczy projektów:

• których całkowity koszt kwalifikowalny nie przekracza 1 mln Euro
• w których zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) są wyższe od 

zdyskontowanych przychodów i oszczędności
• dla których wsparcie w ramach programu stanowi

• pomoc de minimis

• zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie 
dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa,

• zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną 
weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa

• Dla Działania 3.2 nie stosuje się ryczałtowych stawek dochodu
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ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

• Trwałość finansowa projektu
• przepływy finansowe projektu
• przepływy finansowe jednostki (operatora, wnioskodawcy)
• przepływy finansowe jednostki z uwzględnieniem projektu muszą być dodatnie 

w całym okresie referencyjnym
• w przypadku ujemnych przepływów finansowych projektu jednostka musi zapewnić 

środki na jego funkcjonowanie
• w przypadku ujemnych przepływów finansowych jednostki z projektem istnieje ryzyko 

bankructwa jednostki i projektu, a zatem podmiot nie jest trwały finansowo, czyli nie 
może otrzymać dofinansowania na realizację projektu

ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

• Jej głównym celem jest dokonanie oceny wkładu projektu w polepszenie 
warunków ekonomicznych i życia w regionie

• Dla projektów, których koszty kwalifikowalne wynoszą poniżej 4 mln zł
• Zakres analizy ekonomicznej obejmuje identyfikację korzyści i kosztów ekonomicznych

• Dla projektów, których koszty kwalifikowalne wynoszą pond 4 mln zł
• Zakres analizy ekonomicznej obejmuje:

• identyfikację korzyści i kosztów ekonomicznych
• oszacowanie wartości korzyści i kosztów ekonomicznych
• obliczenie wskaźników ENPV, ERR, B/C
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ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

• Identyfikacja korzyści ekonomicznych
• efekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w tym:
• emisji GHG wyrażone w tonach CO2eq
• emisji pyłów (PM-10, PM-2,5)
• innych zanieczyszczeń (np. B(a)P)

• zmniejszenie wydatków na energię i wzrost dochodów odbiorców ostatecznych,
• oddziaływania socjalne - zmniejszenie ubóstwa energetycznego
• zwiększenie „komfortu termicznego”
• korzyści wynikające ze zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
• poprawa stanu powietrza
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców

ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

• Identyfikacja kosztów ekonomicznych
• uciążliwość budowy dla otoczenia
• negatywne oddziaływania podczas eksploatacji obiektu
• zagrożenia trwałości technicznej i awarii 
• utratę walorów krajobrazowych, rekreacyjnych, ograniczenie sposobu 

użytkowania nieruchomości sąsiednich
• pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw

• Oddziaływania negatywne należy odpowiednio opisać w analizie ryzyka
• te związane ze środowiskiem – uwzględnić w analizie oddziaływania na 

środowisko
• w przypadku istotnych zagrożeń, należy przewidzieć odpowiednie działania 

prewencyjne i kompensacyjne.
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ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

• Analiza kosztów i korzyści
• korekta fiskalna

• dotyczy wyeliminowania wpływu różnorodnych uregulowań fiskalnych na wartości 
finansowe i ekonomiczne

• przekształcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
• praktycznie nie dokonuje się tej korekty

• wycena kosztów i korzyści zewnętrznych,
• obliczenie wskaźników dyskontowych: ENPV, ERR, B/C

ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

Przepływy finansowe po przekształceniach fiskalnych 
i cen rozrachunkowych

Zewnętrzne koszty ekonomiczne (-)

Zewnętrzne korzyści ekonomiczne (+)

Ekonomiczna wartość rezydualna (+)
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ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

ENPV projektu ERR projektu

ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

B/C projektu
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ANALIZA EKONOMICZNA 
PROJEKTU

• Projekt jest korzystny ekonomicznie, gdy
• ENPV > 0
• ERR > przyjętej stopy dyskonta (tj. 5%)
• B/C > 1

• czyli może zostać zakwalifikowany do dofinansowania

• Gdy któryś ze wskaźników nie spełnia kryterium – projekt nie kwalifikuje się do 
dofinansowania

• wyjątek: gdy projekt wykazuje ujemną ENPV, lecz powoduje znaczące korzyści, 
których nie można było wycenić (których kwantyfikacja i oszacowanie wartości 
byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem lub dla których wnioskodawca nie dysponuje 
wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami)

• dla tych kategorii oddziaływań należy przedstawić analizę  jakościową  i  efektywności  
kosztowej,  uwzględniającą  charakterystykę  i skalę pozytywnych i negatywnych 
oddziaływań

ANALIZA RYZYKA PROJEKTU

• Celem analizy wrażliwości i ryzyka jest 
• ocena przygotowania Beneficjenta na potencjalne ryzyko

• czy poprawie zdiagnozowano potencjalne czynniki ryzyka
• jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
• czy przygotowano środki zapobiegawcze i zaradcze

• ocena wpływu czynników ryzyka na efektywność finansową i  ekonomiczną 
projektu

• Analiza ryzyka obejmuje dwa etapy
• Analizę wrażliwości
• Analizę ryzyka
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ANALIZA RYZYKA PROJEKTU

• Analiza wrażliwości
• określa się w niej zmienne „krytyczne”, których wahania mają największy wpływ 

na parametry finansowe i ekonomiczne przedsięwzięcia
• dla Działania 3.2 należy zbadać

• kształtowanie się wskaźnika FNPV w przypadku 
• zmian nakładów inwestycyjnych w zakresie ±20%
• zmian kosztów operacyjnych ±20%
• zmian popytu lub przychodów (jeśli występują) w przedziale ±20%;

• kształtowanie się wskaźnika ENPV
• zmian korzyści ekonomicznych w zakresie ±20%
• zmian kosztów i nakładów ekonomicznych ±20%

• W przypadku gdy wahania parametrów wpływają w sposób więcej niż 
proporcjonalny na wynik finansowy lub ekonomiczny projektu (czyli >±20%), 
trzeba uwzględnić te elementy w analizie ryzyka

ANALIZA RYZYKA PROJEKTU

• Analiza ryzyka
• wykaz rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest projekt,
• uszeregowanie według prawdopodobieństwa wystąpienia i nasilenia skutków; 
• negatywne skutki generowane w związku z projektem, np. w powiązaniu z 

analizą wrażliwości,
• określenie środków zapobiegawczych i zmniejszających ryzyko, w tym 

podmiotu odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis 
środków prewencyjnych i naprawczych.

• obowiązkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie oceny 
ryzyka:

• wpływu projektu na zmiany klimatu
• wpływu zmian klimatu na projekt
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ANALIZA RYZYKA PROJEKTU

• Macierz (matryca) ryzyka

Prawdopodobieństwo

Niskie Średnie Wysokie

R
y

zy
k

o

Niskie

Średnie

Wysokie

CZĘŚĆ IV.
PODSUMOWANIE SZKOLENIA 
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE BŁĘDY

• Opis projektu
• Nieprawidłowo zidentyfikowani interesariusze
• Nieprawidłowo zidentyfikowane problemy
• Nieprawidłowo określone cele
• Stosowanie celów jakościowych
• Błędnie przeprowadzona analiza warunków

• Zakres rzeczowy projektu
• Brak tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością
• Nieprawidłowo określony zakres rzeczowy robót
• Nieprawidłowo określony koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne
• Brak wykazania sposobu wydzielenia wydatków niekwalifikowanych 
• Niespójność z pozostałymi dokumentami, zwłaszcza z audytami
• Brak informacji dotyczących spełnienia warunku dopuszczającego w zakresie 

zastosowania nowego źródła ciepła – uzasadnienia braku możliwości przyłączenia 
do sieci ciepłowniczej

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE BŁĘDY

• Analiza ekonomiczno-finansowa
• Niewłaściwa stopa dyskontowa
• Niewłaściwie określone okresy referencyjne
• Błędy w kwalifikowalności wydatków
• Błędy w dyskontowaniu
• Nieprawidłowo obliczane wskaźniki FNPV, FRR, ENPV, B/C
• Brak informacji i analiz dotyczących pomocy publicznej 

• Analiza wrażliwości i ryzyka
• Zbyt lakoniczna ocena ryzyka – często jej brak
• Brak opisów mitygacji ryzyka
• Nieprawidłowe oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
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WNIOSKI I PYTANIA

Dziękuję Państwu za uwagę
Instytut Szkoleń Biznesowych

Lublin, ul. Czwartaków 18, tel. +48 81 47 51 55

Szkolenie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020


