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DOKUMENTY

Podstawowym dokumentem regulującym zasady 
prowadzenia analizy finansowej są: 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 



DEFINICJE
Analiza finansowa: analiza mająca na celu ustalenie 
wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, 
weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie 
właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy 
UE. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia 
właściciela infrastruktury. 



DEFINICJE
W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka 
podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), 
należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo 
pokazującej projekt (patrz: analiza skonsolidowana). W 
analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników 
efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w 
finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF). 



DEFINICJE
W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka 
podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), 
należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo 
pokazującej projekt (patrz: analiza skonsolidowana). W 
analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników 
efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w 
finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF). 



DEFINICJE
Analiza kosztów i korzyści (Analiza K/K, AKK)88 (ang. Cost-Benefit 
Analysis - CBA):analiza mająca na celu ustalenie, czy lub w jakiej 
mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub 
społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od 
zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia również możliwe do 
skwantyfikowania zyski i straty (koszty – ang. costs), niezależnie od 
tego, czy ponosi je podmiot realizujący inwestycję, czy też 
społeczeństwo. Analiza K/K przybiera często postać analizy 
ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy finansowej o 
efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. 



DEFINICJE
Analiza trwałości finansowej: analiza mająca na celu 
weryfikację faktu, czy wpływy finansowe (źródła 
finansowania projektu, łącznie z przychodami oraz innymi 
wpływami) wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, w 
tym finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego okresu 
odniesienia. Trwałość finansowa inwestycji zostaje 
potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy pieniężne 
netto nie są ujemne w żadnym roku analizy. 



DEFINICJE

Analiza wrażliwości: analiza umożliwiająca systematyczne 
badanie tego, co dzieje się z wynikami projektu w sytuacji, 
kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych 
ustalonych na etapie prognozowania. 



DEFINICJE

Całkowity koszt projektu/inwestycji: wydatki 
kwalifikowalne i niekwalifikowalne w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
ponoszone do momentu ukończenia realizacji projektu. 



DEFINICJE
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu/inwestycji (EC): 
wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 65 
rozporządzenia nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków ponoszone do momentu 
ukończenia realizacji projektu. Całkowity koszt 
kwalifikowalny brany jest pod uwagę przy określaniu, czy 
dany projekt należy do kategorii projektów dużych, o 
których mowa w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, 
przy czym w przypadku projektów generujących dochód, 
koszt ten pomniejsza się zgodnie z jedną z zasad 
określonych w art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 



DEFINICJE
Dochód: w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 
1303/2013 są nim wpływy środków pieniężnych z 
bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak 
np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu 
lub budynków lub opłaty za usługi pomniejszone o wszelkie 
koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia 
krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Zalicza 
się do niego także oszczędności kosztów działalności 
(operacyjnych) osiągnięte przez operację, chyba że są 
skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na 
działalność 



DEFINICJE
Duże projekty: zgodnie z art. 100 rozporządzenia nr 
1303/2013 są to projekty o całkowitym koszcie 
kwalifikowalnym przekraczającym 50 mln EUR. Wyjątek 
stanowią projekty wskazane w art. 9 pkt 7) rozporządzenia 
nr 1303/2013, tj. objęte celem tematycznym nr 7 
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej, w ich przypadku próg kwotowy 
wynosi 75 mln EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 



DEFINICJE

Dyskontowanie: proces dostosowywania przyszłej wartości 
kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu 
stopy dyskontowej, w celu ujęcia zmiany wartości 
pieniądza w czasie. Dyskontowanie odbywa się poprzez 
przemnożenie przyszłej wartości kosztu lub korzyści przez 
współczynnik dyskontowy, który maleje wraz z upływem 
czasu. 



DEFINICJE
Koszty operacyjne: dla potrzeb ustalania wskaźników 
efektywności finansowej oraz wyliczania wartości 
dofinansowania przyjmuje się, że są to koszty eksploatacji i 
utrzymania (np. wynagrodzenia, surowce, elektryczność), 
koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze 
sprzedażą i dystrybucją. Przy określaniu kosztów 
operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy 
uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego 
wydatku pieniężnego, nawet jeżeli są one zazwyczaj 
wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat. 



DEFINICJE
Do kosztów operacyjnych nie należy zatem zaliczać kosztów 
amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako 
koszty operacyjne nie są również traktowane koszty 
finansowania (np. odsetki od kredytów). Podatki 
bezpośrednie (m.in. podatek od nieruchomości) powinny 
być uwzględniane jako koszt wyłącznie w ramach analizy 
trwałośc 



DEFINICJE
Nakłady inwestycyjne na realizację projektu (koszty 
inwestycyjne, inwestycja początkowa): wydatki 
ponoszone w związku z realizacją projektu do momentu 
oddania powstałego majątku do użytkowania. Nakłady 
inwestycyjne na realizację projektu obejmują głównie 
nakłady na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 
oraz nakłady na przygotowanie projektu (w tym 
przygotowanie dokumentacji projektowej, doradztwo



DEFINICJE

Nakłady odtworzeniowe: nakłady o charakterze 
inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej projektu, 
przeznaczone na niezbędne odtworzenie tych elementów 
projektu, których okres użytkowania jest krótszy niż okres 
odniesienia analizy. Nakłady te muszą mieć charakter 
niezbędny dla zapewnienia operacyjności projektu w 
przyjętym okresie odniesienia. 



DEFINICJE

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji): okres, 
za który należy sporządzić prognozę przepływów 
pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, 
uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i 
okres po jego ukończeniu, tj. fazę inwestycyjną i 
operacyjną. W przypadku projektów generujących dochód, 
jako punkt odniesienia przyjmuje się zalecane przez 
Komisję Europejską referencyjne okresy odniesienia 



DEFINICJE

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji)

Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej 
powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji 
projektu (np. rok rozpoczęcia robót budowlanych). 
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o 
dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy 
realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem 
bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Szczegółowe zasady dot. wyznaczania okresu odniesienia 
powinny zostać określone przez instytucje zarządzające. 



DEFINICJE

Przychód: wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich 
wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub 
usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty 
ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu 
lub budynków lub opłaty za usługi. Przychodem nie są więc 
np. dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych. 



DEFINICJE

Wartość rezydualna: potencjał finansowy lub ekonomiczny 
projektu w pozostałych latach jego trwania (życia 
ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu 
odniesienia przyjętego do analizy. Wartość ta będzie 
zerowa lub bliska zeru jeżeli okres odniesienia będzie 
zbliżony do okresu życia ekonomicznego danych aktywów 
trwałych. 



DEFINICJE
W analizie finansowej wartość rezydualna określana jest w 
oparciu o: 

a) bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, 
wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego 
trwania (życia ekonomicznego), następujących po 
zakończeniu okresu odniesienia (patrz: definicja okresu 
odniesienia), 

b) inne metody, np. wycenę wartości aktywów trwałych 
netto, określoną przy wykorzystaniu metody i okresu 
amortyzacji zgodnych z polityką rachunkowości 
beneficjenta/operatora. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

Instytucja powinna zobowiązać wnioskodawcę do tego, 
aby studium wykonalności lub Inny Dokument zawierały 
m.in. następujące elementy, opracowane zgodnie z 
metodyką przedstawioną w Wytycznych: 

a) definicję celów projektu (Rozdział 4), 

b) identyfikację projektu (Rozdział 5), 

c) analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji 
(Rozdział 6), 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

d) analizę finansową (Rozdział 7), w tym obliczenie 
wartości dofinansowania w przypadku projektów 
generujących dochód (Rozdział 8), 

e) analizę kosztów i korzyści (Rozdział 9), 

f) analizę ryzyka i wrażliwości (Rozdział 10). 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
Załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego, 
stanowiący część studium wykonalności lub Innego 
Dokumentu, powinien umożliwiać weryfikację 
poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły) 
oraz zawierać wydzieloną część zawierającą założenia 
będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie 
w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” 
do treści formuł wyliczeń (np. odręczne „dopisywanie” 
stawki VAT itp.). 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

Narzędziem pomocniczym w zakresie sporządzania 
informacji jest „Poradnik przygotowania inwestycji z 
uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i 
przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski 
żywiołowe”



ZAŁOŻENIA ANALIZY

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w 
szczególności: 

a) ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału 
krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników 
efektywności finansowej projektu, 

b) weryfikację trwałości finansowej projektu i 
beneficjenta/operatora, 

c) ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z 
funduszy UE 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w 
szczególności: 

a) ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału 
krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników 
efektywności finansowej projektu, 

b) weryfikację trwałości finansowej projektu i 
beneficjenta/operatora, 

c) ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z 
funduszy UE 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W ramach analizy finansowej należy przeprowadzić m.in. 
następujące działania: 

a) określenie założeń do analizy finansowej, 

b) ustalenie, czy projekt generuje przychód oraz czy istnieje 
możliwość jego obiektywnego określenia z wyprzedzeniem, 

c) ustalenie, czy projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych 

d) zestawienie przepływów pieniężnych projektu dla każdego roku 
analizy, 

e) ustalenie, czy wartość bieżąca przychodów generowanych przez 
projekt przekracza wartość bieżącą kosztów operacyjnych



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W ramach analizy finansowej należy przeprowadzić m.in. 
następujące działania: 

f) ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy 
UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub poprzez 
zastosowanie zryczałtowanych procentowych stawek 
dochodów 

g) określenie źródeł finansowania projektu, 

h) ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej 
projektu, 

i) analizę finansowej trwałości. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W ramach analizy finansowej należy przeprowadzić m.in. 
następujące działania: 

f) ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy 
UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub poprzez 
zastosowanie zryczałtowanych procentowych stawek 
dochodów 

g) określenie źródeł finansowania projektu, 

h) ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej 
projektu, 

i) analizę finansowej trwałości. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
Analiza finansowa powinna się opierać na następujących 
założeniach, spójnych dla wszystkich projektów w danym sektorze: 

a) o ile to możliwe i uzasadnione, powinna być przeprowadzona w 
cenach stałych3433; 

b) powinna być sporządzona: 

- w cenach netto (bez podatku VAT) w przypadku, gdy podatek VAT 
nie stanowi wydatku kwalifikowalnego (ponieważ może zostać 
odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) lub 

- w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi 
wydatek kwalifikowalny 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

c) podatki bezpośrednie (m.in. podatek od nieruchomości) 
mogą zostać uwzględnione w analizie finansowej jako 
koszty, o ile stanowią one faktyczny koszt operacyjny 
ponoszony w związku z funkcjonowaniem projektu oraz 
istnieje możliwość ich skwantyfikowania. Każdorazowo, 
niezależnie od powyższych kryteriów, podatki bezpośrednie 
należy uwzględnić jako koszty w ramach analizy trwałości; 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

d) zaleca się wykorzystanie dwóch scenariuszy (wariantów) 
makroekonomicznych: podstawowego i pesymistycznego. 
Podstawowy scenariusz makroekonomiczny 
wykorzystywany jest w całej analizie projektu, natomiast 
scenariusz pesymistyczny może zostać użyty przy analizie 
ryzyka i wrażliwości. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
e) finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać 
przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych 
do dofinansowania z funduszy UE wynosi: 

- 4% dla analizy prowadzonej w cenach stałych 

- 6% dla analizy prowadzonej w cenach bieżących 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

i) jeżeli instytucja zarządzająca przewiduje taką możliwość, 
koszty kwalifikowalne mogą uwzględniać rezerwy na 
nieprzewidziane wydatki, pod warunkiem, że wartość tych 
rezerw nie przekracza 10% całkowitych nakładów 
inwestycyjnych bez tych rezerw, a do proponowanego 
projektu załączona jest szczegółowa analiza ryzyka, 
uzasadniająca utworzenie rezerwy. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
Wyróżnia się dwie kategorie inwestycji, które są 
przedmiotem różnych metod analizy finansowej. 
Kwalifikacji inwestycji do danej kategorii dokonuje się na 
podstawie odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania: 

a) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów 
projektu od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta? 

b) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów 
operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację 
projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i 
nakładów inwestycyjnych beneficjenta? 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla których możliwe jest 
oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z 
projektem od ogólnych przepływów pieniężnych 
beneficjenta. Ma ona miejsce wówczas, jeśli na oba wyżej 
wymienione pytania zostały udzielone pozytywne 
odpowiedzi. W tej sytuacji możliwe jest zastosowanie 
metody standardowej, polegającej na uwzględnieniu w 
analizie jedynie przepływów pieniężnych w ramach 
projektu UE. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W metodzie standardowej należy w szczególności określić 
prognozowane na przestrzeni całego okresu odniesienia: 

a) koszty: 

i) nakłady inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego 
ze środków UE, 

ii) nakłady odtworzeniowe w ramach ww. projektu, 

iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia 
– fazy inwestycyjnej i operacyjnej(w uzasadnionych przypadkach), 

iv) koszty działalności operacyjnej, 

b) przychody generowane przez projekt. 

Ponadto, należy określić wartość rezydualną. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest 
rozdzielenie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla 
kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu 
kategorii równocześnie. Występuje ona wówczas, jeśli 
odpowiedź przynajmniej na jedno z pytań wymienionych w 
pkt 1 jest negatywna. W tym przypadku niemożliwe jest 
zastosowanie metody standardowej, w związku z czym 
analiza finansowa przeprowadzana jest metodą złożoną, 
która opiera się na różnicowym (przyrostowym) modelu 
finansowym. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY

W ramach metody złożonej dopuszczalne jest stosowanie 
dwóch podejść: 

a) strumienie pieniężne szacowane są jako różnica 
pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza 
„podmiot z projektem” (wnioskodawca z inwestycją) oraz 
strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot bez 
projektu” (wnioskodawca bez inwestycji). 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
b) strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy 
strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „działalność gospodarcza z 
projektem” oraz strumieniami pieniężnymi dla scenariusza 
„działalność gospodarcza bez projektu”. W ramach działalności 
gospodarczej dla potrzeb Wytycznych można wyróżnić: 

i) usługę (działalność) / pakiet usług oferowanych w obrębie 
zdefiniowanego regionu, 

ii) usługę (działalność) / pakiet usług oferowanych w ramach kilku 
regionów, 

iii) nowy produkt wytwarzany w już istniejącej fabryce, 

iv) inne. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W przypadku projektów generujących dochód, dla których 
istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z 
wyprzedzeniem, wysokość taryf ustalających ceny za 
towary lub usługi zapewniane przez dany projekt jest, obok 
popytu, głównym czynnikiem pozwalającym określić 
poziom przychodów, jakie będą generowane w fazie 
operacyjnej projektu. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W odniesieniu do projektów dotyczących określonych 
sektorów4039, taryfę opłat dokonywanych przez 
użytkowników należy ustalić zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasadą pełnego zwrotu 
kosztów, przy uwzględnieniu kryterium dostępności 
cenowej taryf (ang. affordability), wyrażającego granicę 
zdolności gospodarstw domowych do ponoszenia kosztów 
zakupu dóbr i usług zapewnianych przez projekt. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
W odniesieniu do projektów dotyczących określonych 
sektorów4039, taryfę opłat dokonywanych przez 
użytkowników należy ustalić zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasadą pełnego zwrotu 
kosztów, przy uwzględnieniu kryterium dostępności 
cenowej taryf (ang. affordability), wyrażającego granicę 
zdolności gospodarstw domowych do ponoszenia kosztów 
zakupu dóbr i usług zapewnianych przez projekt. 



ZAŁOŻENIA ANALIZY
Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest 
rozdzielenie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla 
kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu 
kategorii równocześnie. Występuje ona wówczas, jeśli 
odpowiedź przynajmniej na jedno z pytań wymienionych w 
pkt 1 jest negatywna. W tym przypadku niemożliwe jest 
zastosowanie metody standardowej, w związku z czym 
analiza finansowa przeprowadzana jest metodą złożoną, 
która opiera się na różnicowym (przyrostowym) modelu 
finansowym. 



DOKUMENTY – LUKA 

Zagadnienie luki w finansowaniu dotyczy zarówno 
pomocy publicznej jak i generowania dochodu po 
ukończeniu realizacji projektu. W związku z 
powyższym wynika z zapisów 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(rozporządzenie ogólne) w zakresie art. 61.



NAZEWNICTWO I PODSTAWY 
PRAWNE

Zagadnienie luki w finansowaniu dotyczy zarówno 
pomocy publicznej jak i generowania dochodu po 
ukończeniu realizacji projektu. W związku z 
powyższym wynika z zapisów 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(rozporządzenie ogólne) w zakresie art. 61.



DOKUMENTY
Analiza finansowa: analiza mająca na celu ustalenie 
wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, 
weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie 
właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy 
UE77. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia 
właściciela infrastruktury. W analizie finansowej, w celu 
ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz 
wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). 



DOKUMENTY
Zagadnienia analizy i luki są również opisane przez 
regulaminy konkursów: 

„V. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU 

5.1. Dofinansowanie, wkład własny, projekty generujące 
dochód, luka finansowa. 

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 
85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów 
generujących dochód zgodnie z luką finansową).” 

RPO WL 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



DOKUMENTY
Wzór umowy o dofinansowanie:

Jeżeli Projekt jest operacją generującą dochód, w 
rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zaś 
jego potencjalne dochody zostały określone przy pomocy 
metody luki w finansowaniu (art. 61 ust. 3 lit. b 
rozporządzenia ogólnego), Beneficjent ma obowiązek 
monitorować dochód wygenerowany przez Projekt do 
dnia zakończenia realizacji Projektu. 



DOKUMENTY
Wzór umowy o dofinansowanie:

Jeżeli Projekt jest operacją generującą dochód, w 
rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zaś 
jego potencjalne dochody zostały określone przy pomocy 
metody luki w finansowaniu (art. 61 ust. 3 lit. b 
rozporządzenia ogólnego), Beneficjent ma obowiązek 
monitorować dochód wygenerowany przez Projekt do 
dnia zakończenia realizacji Projektu. 



DOKUMENTY
Wzór umowy o dofinansowanie:

Całość dochodów  wygenerowanych w okresie realizacji 
Projektu, pochodzących ze źródeł dochodów 
nieuwzględnionych przy określaniu potencjalnego 
dochodu tego Projektu, Beneficjent wykazuje nie później, 
niż we wniosku o płatność końcową, odejmując ten 
dochód od wydatków kwalifikowalnych Projektu. 



DOKUMENTY
Wzór umowy o dofinansowanie:

Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować 
Instytucję Zarządzającą o uzyskaniu każdego 
podlegającego monitorowaniu dochodu, niewykazanego 
w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz 
o przyczynach jego niewykazania; Beneficjent ma 
obowiązek zwrócić przedmiotowy dochód na każde 
żądanie Instytucji Zarządzającej, we wskazanym przez nią 
terminie.



DOCHÓD

Dochód: w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 
1303/2013 są nim wpływy środków pieniężnych z 
bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak 
np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników 
za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 
gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone 
o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 
wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie 
odniesienia. 



DOCHÓD

Dochód: 

Zalicza się do niego także oszczędności kosztów 
działalności (operacyjnych) osiągnięte przez operację, 
chyba że są skompensowane równoważnym 
zmniejszeniem dotacji na działalność. W związku z 
faktem, że art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 
definiuje operacje generujące dochód po ukończeniu, 
dochód w tym ujęciu będzie występował jedynie w fazie 
operacyjnej projektu. 



DOCHÓD

Pojęcie dochodu zależne jest od charakteru projektu 
generującego dochód: 

- dla projektów, dla których istnieje możliwość określenia, 
w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem jest 
to różnica między wartością bieżącą przychodów (patrz: 
definicja przychodu) oraz wartością bieżącą kosztów 
operacyjnych (w tym nakładów odtworzeniowych, jeśli 
dotyczy). Jeżeli różnica ta jest dodatnia, zdyskontowany 
dochód należy powiększyć o zdyskontowaną wartość 
rezydualną; 



DOCHÓD

- dla projektów, dla których nie można obiektywnie 
określić przychodu z wyprzedzeniem jest to różnica 
pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanymi 
w okresie trzech lat od zakończenia operacji (zamknięcia 
fazy inwestycyjnej) lub do terminu na złożenie 
dokumentów dotyczących zamknięcia programu 
określonego w przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy, w zależności od tego, który z terminów nastąpi 
wcześniej, a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi 
projektu poniesionymi w powyższym okresie. 



DOCHÓD

Zgodnie z art. 65 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 
wszelkie płatności otrzymane przez beneficjenta z tytułu 
kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej 
między beneficjentem a stronami trzecimi, lub które 
miały miejsce w wyniku wycofania przez stronę trzecią 
oferty wybieranej w ramach przepisów o zamówieniach 
publicznych (wadium) nie są uznawane za dochód i nie 
są odejmowane od kwalifikowalnych wydatków operacji. 



PRZYCHÓD A DOCHÓD

W przypadku projektów generujących dochód, dla 
których istnieje możliwość obiektywnego określenia 
przychodu z wyprzedzeniem, wysokość taryf ustalających 
ceny za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt 
jest, obok popytu, głównym czynnikiem pozwalającym 
określić poziom przychodów, jakie będą generowane w 
fazie operacyjnej projektu. 



PRZYCHÓD A DOCHÓD

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia 
poziomu luki w finansowaniu, powinny być uwzględniane 
wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat 
dokonywanych przez użytkowników lub określone 
instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany 
projekt, tzn. przychody z opłat wnoszonych według 
ustalonych taryf. 



PRZYCHÓD A DOCHÓD

Na przychód projektu, co do zasady, nie składają się 
zatem transfery z budżetu państwa lub samorządu ani z 
publicznych systemów ubezpieczeń (np. dotacje na 
działalność oraz subsydia).



WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
W art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 wskazane zostały 
trzy metody obliczania wartości dofinansowania dla 
projektów generujących dochód (patrz: definicja 
dochodu oraz projektu generującego dochód). Są to: 

a) Metoda luki w finansowaniu 

b) Metoda zryczałtowanych procentowych stawek 
dochodów dla projektów z wybranych sektorów i 
podsektorów 

c) Metoda stosowana w przypadku projektów, dla których 
nie można obiektywnie określić przychodu z 
wyprzedzeniem. 



WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Metody określone w art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 
mają na celu zapewnienie, aby z jednej strony beneficjent 
miał wystarczające zasoby finansowe na realizację 
projektu, z drugiej zaś służą temu, aby uniknąć 
finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to 
konieczne.



PRZYCHÓD

Metodę luki w finansowaniu stosuje się w odniesieniu do 
sytuacji gdy zdyskontowane przychody przewyższają 
zdyskontowane koszty operacyjne powiększone o nakłady 
odtworzeniowe poniesione w okresie odniesienia, bez 
uwzględnienia wartości rezydualnej.



PRZYCHÓD

W przypadku wątpliwości, czy dane przepływy pieniężne 
o charakterze wpłat dokonywanych przez użytkowników 
za towary lub usługi zapewniane przez operację stanowią 
przychód, należy w pierwszej kolejności zbadać 
występowanie przesłanki bezpośredniości i związku 
przedmiotowych wpłat ze świadczonymi w ramach 
projektu usługami. Należy mieć na uwadze, iż podmiotem 
płacącym za usługi może być zarówno ich bezpośredni 
odbiorca, jak i określona instytucja. 



PRZYCHÓD
W przypadku projektów częściowo objętych formami 
pomocy publicznej, o których mowa w art. 61 ust. 8 
rozporządzenia nr 1303/2013, do części nie objętej tą 
pomocą należy zastosować odpowiednio zasady 
dotyczące ustalania poziomu dofinansowania w oparciu o 
metodę luki w finansowaniu lub zryczałtowanych 
procentowych stawek dochodów. 



PRZYCHÓD A POMOC 
PUBLICZNA

W przypadku projektów częściowo objętych formami 
pomocy publicznej, o których mowa w art. 61 ust. 8 
rozporządzenia nr 1303/2013, do części nie objętej tą 
pomocą należy zastosować odpowiednio zasady 
dotyczące ustalania poziomu dofinansowania w oparciu o 
metodę luki w finansowaniu lub zryczałtowanych 
procentowych stawek dochodów. 



PRZYCHÓD A POMOC 
PUBLICZNA

W projektach tego typu należy wyodrębnić przepływy projektu 
przypadające na część objętą formami pomocy, o których mowa w 
art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz na część nieobjętą 
tego typu pomocą publiczną. Dla każdej z tak wyodrębnionych 
części projektu należy następnie obliczyć wartość dofinansowania 
w oparciu o odpowiednią metodykę – w przypadku części objętej 
pomocą publiczną, w oparciu o zasady dot. pomocy publicznej, 
natomiast w przypadku części nieobjętej taką pomocą, w oparciu o 
metodę luki w finansowaniu albo metodę zryczałtowanych 
procentowych stawek dochodów. 



PRZYCHÓD A POMOC 
PUBLICZNA

Jeżeli wyodrębnienie przepływów finansowych projektu, 
o którym mowa powyżej jest niemożliwe, dopuszczalne 
jest dokonanie proporcjonalnego przyporządkowania 
przepływów finansowych projektu do poszczególnych 
części projektu, opierając się na udziale danej części w 
całkowitych kosztach projektu. 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

W przypadku projektów, w których zastosowanie ma 
metoda luki w finansowania, podstawą ustalenia wartości 
dofinansowania z funduszy UE jest analiza finansowa. 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

W celu obliczenia wskaźnika luki w finansowaniu należy 
odnieść się do przepływów pieniężnych oszacowanych na 
podstawie metody standardowej lub złożonej, 
uwzględniając następujące kategorie zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych: 

a) zdyskontowane nakłady inwestycyjne na realizację 
projektu (DIC), bez rezerw na nieprzewidziane wydatki, w 
uzasadnionych przypadkach uwzględniające zmiany w 
kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia –
fazie inwestycyjnej i operacyjnej; 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

b) zdyskontowane przychody projektu, zdefiniowane w 
art. 16 rozporządzenia nr 480/2014, 

c) zdyskontowane koszty operacyjne projektu 
zdefiniowane w art. 17 lit. b i c rozporządzenia nr 
480/2014; 

d) zdyskontowane nakłady odtworzeniowe zdefiniowane 
w art. 17 lit. a rozporządzenia nr 480/2014; 

e) zdyskontowana wartość rezydualna 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

W celu wyliczenia wskaźnika luki w finansowaniu 
zdyskontowany dochód (tj. zdyskontowane przychody 
pomniejszone o zdyskontowane koszty operacyjne oraz 
nakłady odtworzeniowe) powiększa się o zdyskontowaną 
wartość rezydualną. W przypadku gdy nie wszystkie 
koszty inwestycji są kwalifikowalne, dochód (powiększony 
o wartość rezydualną) zostaje przyporządkowany pro rata 
do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztu 
inwestycji. 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 

R = (DIC – DNR) / DIC 

gdzie: 

- DIC – suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych 
na realizację projektu, bez rezerw na nieprzewidziane 
wydatki, 

- DNR – suma zdyskontowanych dochodów 
powiększonych o wartość rezydualną. 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

• krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych 
skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR): 

• ECR = EC * R 

• gdzie: 

• - EC – całkowite koszty kwalifikowalne 
(niezdyskontowane). Mogą one zawierać rezerwę na 
nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokości 
określonej w Wytycznych, jeżeli instytucja zarządzająca 
dopuszcza taką możliwość. 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja 
UE): 

Dotacja UE = ECR * Max CRpa

gdzie: 

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania określona 
dla osi priorytetowej. W przypadku, w którym w ramach priorytetu 
zróżnicowany został poziom dofinansowania w poszczególnych 
działaniach lub konkursach, można zastosować stopę 
dofinansowania właściwą dla danego rodzaju 
projektu/beneficjenta w ramach określonego działania lub 
konkursu.



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem 
generującym dochód, w którym występuje jedna z form 
pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 
rozporządzenia nr 1303/2013, wartość dofinansowania 
określa się w następujący sposób: 

W pierwszym kroku należy obliczyć wartość 
dofinansowania w oparciu o metodę luki w finansowaniu 
albo metodę zryczałtowanych procentowych stawek 
dochodów. 



METODA LUKI W 
FINANSOWANIU

W kolejnym kroku należy dokonać kalkulacji wartości 
pomocy w oparciu o zasady pomocy publicznej, którą 
objęty jest projekt. Po przeprowadzeniu obu ww. obliczeń 
należy porównać ich wyniki. W każdym przypadku 
zastosowanie będzie miała niższa z dwóch wyżej 
wskazanych wartości dofinansowania. 

Jeśli wartość dofinansowania obliczona według metody 
luki w finansowaniu wynosi 12 mln PLN, a obliczona 
według zasad dot. pomocy publicznej – 10 mln zł, projekt 
powinien otrzymać dofinansowanie w wysokości 10 mln.



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

Obok znanej z poprzedniego okresu programowania metody 
kalkulacji luki w finansowaniu, dla projektów z wybranych sektorów 
lub podsektorów, wprowadzone zostały zryczałtowane procentowe 
stawki dochodów. 

Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność 
obliczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną 
analizę poszczególnych projektów. Zamiast tego przyjęte zostaje 
założenie, że projekty należące do danego typu, sektora lub 
podsektora generują określony poziom dochodów, a co za tym 
idzie, występuje w nich z góry określony poziom luki w 
finansowaniu. 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy dany projekt 
został uprzednio zidentyfikowany jako projekt generujący 
dochód, tzn. zdyskontowane przychody przewyższają 
koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia 
krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia, bez 
uwzględnienia wartości rezydualnej 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

Metoda obliczania wartości dofinansowania w oparciu o 
zryczałtowane procentowe stawki dochodów stanowi 
istotne uproszczenie w porównaniu do metody 
polegającej na kalkulacji luki w finansowaniu, co powinno 
przełożyć się na usprawnienie procesu aplikowania o 
dotację UE. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 
zdefiniowane przez Komisję Europejską poziomy 
zryczałtowanych procentowych stawek dochodów, w 
przypadku niektórych sektorów lub podsektorów, okazać 
się mogą mniej korzystne z uwagi na konieczność 
zapewnienia trwałości finansowej projektu.



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

Rozporządzenie nr 1303/2013, w Załączniku V –
Określenie stawek zryczałtowanych dla projektów 
generujących dochód, określiło zryczałtowane 
procentowe stawki dochodów dla wybranych sektorów i 
podsektorów. Dodatkowo, w rozporządzeniu nr 
2015/1516 określono stawkę zryczałtowaną dla projektów 
z sektora badań, rozwoju i innowacji. 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia nr 1303, możliwe są dwa 
tryby wykorzystania tej metody celem obliczenia poziomu 
dofinansowania dla projektu: 

a) Tryb 1. wskazany w art. 61 ust. 3 lit. a) – Obliczenie 
wartości dofinansowania dla projektu w oparciu o 
wskaźnik luki w finansowaniu (R), który wynikać będzie z 
przyjętej w danym sektorze lub podsektorze 
zryczałtowanej procentowej stawki dochodów: 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

i) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 

R = 100% - FR 

gdzie: 

FR (ang. flat rate net revenue percentage) – zryczałtowana 
procentowa stawka dochodów 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

ii) krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych 
skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR): 

ECR = EC * R 

gdzie: 

- EC – całkowite koszty kwalifikowalne 
(niezdyskontowane), spełniające kryteria 
kwalifikowalności prawnej, 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE 
(Dotacja UE): 

Dotacja UE = ECR * Max CRpa

gdzie: 

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania 
określona dla osi priorytetowej 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

b) Tryb 2. wskazany w art. 61 ust. 5 – Obniżenie 
maksymalnego poziomu dofinansowania dla danej osi 
priorytetowej lub działania: 

i) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 

R = 100% - FR 

gdzie: 

FR (ang. flat rate net revenue percentage) – zryczałtowana 
procentowa stawka dochodów 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

ii) krok 2. Określenie (maksymalnego możliwego) poziomu 
dofinansowania UE dla danej osi priorytetowej lub działania : 

Max CRFR = Max CRpa * R 

gdzie: Max CRFR – maksymalny poziom dofinansowania w osi 
priorytetowej lub działaniu po uwzględnieniu zryczałtowanej 
procentowej stawki dochodów. 

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja 
UE): 

Dotacja UE = EC * Max CRFR 



DOCHÓD NIEMOŻLIWY DO 
USTALENIA

Dla wszystkich projektów, dla których nie można obiektywnie 
określić przychodu z wyprzedzeniem, maksymalny poziom 
dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania 
określonej dla danej osi lub działania w szczegółowym opisie 
priorytetów programu operacyjnego, z zastrzeżeniem, że dochód 
wygenerowany przez projekt w okresie od rozpoczęcia realizacji do 
trzech lat od zakończenia operacji (zamknięcia fazy inwestycyjnej) 
lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia 
programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.



DOCHÓD NIEMOŻLIWY DO 
USTALENIA

Krok 1 – ustalenie kwoty wydatków kwalifikowalnych, 
którą należy odliczyć od wydatków deklarowanych Komisji 
Europejskiej 

100 * (900/1000) = 90 

gdzie: 

Dochód wygenerowany przez operację wynosi 100 PLN. 
Koszty całkowite inwestycji wynoszą 1000 PLN, w tym 900 
PLN to koszty kwalifikowalne. Zatem od wydatków 
deklarowanych Komisji Europejskiej należy odliczyć kwotę 
90 PLN. 



DOCHÓD NIEMOŻLIWY DO 
USTALENIA

Krok 2 – ustalenie kwoty, która powinna być zwrócona 
przez beneficjenta 

90 * 85% = 76,5 

gdzie: 

Poziom dofinansowania w ramach projektu wynosi 85% 
kosztów kwalifikowalnych. Zatem wysokość zwrotu 
powinna wynieść 76,50 PLN. 



ZRYCZAŁTOWANE STAWKI 
DOCHODU

ii) krok 2. Określenie (maksymalnego możliwego) poziomu 
dofinansowania UE dla danej osi priorytetowej lub działania : 

Max CRFR = Max CRpa * R 

gdzie: Max CRFR – maksymalny poziom dofinansowania w osi 
priorytetowej lub działaniu po uwzględnieniu zryczałtowanej 
procentowej stawki dochodów. 

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja 
UE): 

Dotacja UE = EC * Max CRFR 



OBLICZANIE LUKI
Obliczenie wysokości dofinansowania dla projektów 
generujących dochód w oparciu o metodę luki w 
finansowaniu składa się z następujących etapów: 

1. Wyliczenie kosztu kwalifikowalnego projektu w oparciu 
o kosztorys – EC, 

2. Wyliczenie wskaźnika luki w finansowaniu – R, 

3. Wyliczenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o 
wskaźnik luki w finansowaniu - ECR, 

4. Wyliczenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE –
Dotacja UE. 



OBLICZANIE LUKI
Dla projektu polegającego na budowie nowej oczyszczalni 
ścieków całkowity koszt inwestycji wynosi 12 milionów 
EUR (koszt kwalifikowalny, EC: 11 mln EUR, w tym 1 mln 
EUR rezerw na nieprzewidziane wydatki, koszt 
niekwalifikowalny: 1 mln EUR). 

Wartość bieżąca przyszłych dochodów: wynikających z 
opłat ponoszonych przez użytkowników pomniejszonych o 
koszty utrzymania infrastruktury oszacowano na 1,65 mln 
EUR. 



OBLICZANIE LUKI
Wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych na realizację 
projektu wynosi 9,5 mln EUR (nie uwzględnia ona 1 mln 
EUR rezerw na nieprzewidziane wydatki). Wartość 
rezydualna wynosi 0. Poziom dofinansowania dla osi 
priorytetowej, w ramach której realizowany będzie 
projekt wynosi 85%. 

EC = 11 mln EUR 

DNR = 1,65 mln EUR 

DIC = 9,5 mln 

Max CRpa = 85% 



OBLICZANIE LUKI

Wyliczenie wskaźnika luki w finansowaniu (R) 

R = (DIC-DNR)/DIC = (9,5 mln EUR – 1,65 mln EUR) / 9,5 
mln EUR = 82,63% 



OBLICZANIE LUKI

Wyliczenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o 
wskaźnik luki w finansowaniu (ECR) 

ECR = EC * R = 11 mln EUR * 82,63% = 9,09 mln EUR 



OBLICZANIE LUKI

Wyliczenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja 
UE): 

Dotacja UE = ECR * Max CRpa = 9,09 mln EUR * 85% = 
7,73 mln EUR 



OBLICZANIE LUKI

Wyliczenie efektywnej stopy dofinansowania projektu z 
UE 

Dotacja UE / EC = 7,73 mln EUR / 11 mln EUR = 70,24%. 



MONITOROWANIE DOCHODU
W odniesieniu do projektów generujących dochód, w 
przypadku których poziom dofinansowania określono w 
oparciu o metodę luki w finansowaniu, należy 
zastosować procedury monitorowania jedynie w 
odniesieniu do fazy inwestycyjnej projektu5453. Dochód 
uzyskany w fazie inwestycyjnej, pochodzący ze źródeł 
nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej 
na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danego 
projektu, odejmuje się od kwalifikowalnych wydatków 
projektu, nie później niż we wniosku o płatność końcową 



MONITOROWANIE DOCHODU

Rozporządzenie nr 1303/2013 nie wskazuje na 
konieczność monitorowania dochodu tego typu 
projektów w fazie operacyjnej. Wyłączenie to odnosi się 
zarówno do sytuacji, gdy faktycznie generowane dochody 
odbiegają od przyjętych założeń, jak również do 
przypadku pojawienia się nowych źródeł dochodów nie 
uwzględnionych w analizie finansowej lub istotnych zmian 
w polityce taryfowej stosowanej w projekcie. 



MONITOROWANIE DOCHODU
W przypadku wystąpienia nowego źródła dochodu lub 
istotnej zmiany w polityce taryfowej projektów 
generujących dochód po ukończeniu, w których wartość 
dofinansowania została ustalona w oparciu o metodę luki 
w finansowaniu, może dojść do naruszenia zasady 
trwałości projektu. Wówczas konieczne zatem może się 
okazać ponowne obliczenie wysokości wskaźnika luki w 
finansowaniu. Podejście to znajdzie zastosowanie w 
sytuacji, gdy pojawienie się nowego źródła dochodu lub 
zmiana w polityce taryfowej w istotny sposób zmienia 
charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania 



MONITOROWANIE DOCHODU

Przesłanką do ponownego obliczenia luki w finansowaniu 
nie będzie z pewnością zmiana poziomu dochodów 
wynikająca ze zmian makroekonomicznych, niezależnych 
od beneficjenta. 



MONITOROWANIE DOCHODU
Jeżeli zostanie wykazane (np. w wyniku przeprowadzenia 
kontroli trwałości projektu), iż beneficjent na etapie 
analizy finansowej, w celu zmaksymalizowania dotacji UE, 
celowo nie doszacował dochodu generowanego przez 
projekt w fazie operacyjnej lub celowo przeszacował 
koszty inwestycyjne projektu, sytuację taką można 
traktować jako nieprawidłowość. 

Podobnie należy potraktować sytuację wykrycia przez 
kontrolę nieodjętego od wydatków kwalifikowalnych 
dochodu wygenerowanego w fazie inwestycyjnej, o ile 
wykrycie nastąpiło po złożeniu wniosku o płatność 
końcową. 



MONITOROWANIE DOCHODU

Ponowne obliczenie wartości dofinansowania, mające na 
celu odjęcie dochodu, który nie został uwzględniony na 
etapie pierwotnej kalkulacji luki w finansowaniu i został 
wygenerowany w fazie inwestycyjnej, do momentu 
złożenia wniosku o płatność końcową, powinno zostać 
przeprowadzone według wzoru umieszczonego na 
kolejnym slajdzie. 



MONITOROWANIE DOCHODU
Dotacja UE = (EC – NR) * R * MaxCRpa 

gdzie: 

- EC - całkowite (niezdyskontowane) koszty kwalifikowalne 
projektu 

- NR – dodatkowy dochód wygenerowany w fazie 
inwestycyjnej, do momentu złożenia wniosku o płatność 
końcową, nie uwzględniony w kalkulacji luki w 
finansowaniu (tzw. dochód incydentalny) 

- R - wskaźnik luki w finansowaniu obliczony na etapie 
składania wniosku o dofinansowanie 

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania 
określona dla osi priorytetowej 



MONITOROWANIE DOCHODU

Na potrzeby przedmiotowej kalkulacji dochód 
wygenerowany w fazie inwestycyjnej, do momentu 
złożenia wniosku o płatność końcową, nie uwzględniony w 
kalkulacji luki w finansowaniu (NR), powinien zostać 
przyporządkowany pro rata do kwalifikowalnych i 
niekwalifikowalnych kosztów projektu.



MONITOROWANIE DOCHODU
W sytuacji, gdy konieczność dokonania pomniejszenia 
kosztów kwalifikowalnych o dochód nieuwzględniony w 
ramach kalkulacji luki w finansowaniu zbiegnie się z 
koniecznością ponownego obliczenia wartości 
dofinansowania w związku ze zmniejszeniem się wartości 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych, możliwe jest 
jednoczesne przeprowadzenie obu procesów poprzez 
ustalenie wartości dofinansowania zgodnie z wzorem, 
przyjmując wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
(EC) właściwą dla momentu przeprowadzenie obliczenia. 



MONITOROWANIE DOCHODU
W przypadku projektów generujących dochód, dla których 
poziom dofinansowania określono poprzez zastosowanie 
jednego z trybów opartych na zryczałtowanych 
procentowych stawkach dochodów, całość dochodów 
wygenerowanych w czasie realizacji (w fazie 
inwestycyjnej) i po ukończeniu danej operacji (w fazie 
operacyjnej) uznaje się za uwzględnione poprzez 
zastosowanie stawki zryczałtowanej. W związku z 
powyższym, nie ma potrzeby obejmowania projektów 
należących do tej kategorii procedurami monitorowania 
dochodów 



MONITOROWANIE DOCHODU

Projekty generujące dochód, dla których nie można 
obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem należy 
objąć procedurą monitorowania dochodu generowanego 
w fazie inwestycyjnej i operacyjnej.



MONITOROWANIE DOCHODU

Procedury monitorowania dochodu należy zastosować 
również wobec projektów generujących dochód 
wyłącznie podczas wdrażania.



DOCHÓD A POMOC PUBLICZNA

Zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, 
wystąpienie niektórych spośród form pomocy publicznej 
wyłącza stosowanie art. 61, o ile przepisy krajowe nie 
stanowią inaczej 



DOCHÓD A POMOC PUBLICZNA
Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, w przypadku 
niżej wymienionych form pomocy publicznej wskazanych 
w rozporządzeniu nr 651/20144948 mamy do czynienia z 
indywidualną weryfikacją potrzeb w zakresie 
finansowania, a tym samym projekty objęte taką pomocą 
nie są projektami generującymi dochód: 

a) Pomoc inwestycyjna na sieci dystrybucji w ramach 
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych – art. 46 ust. 6; 

b) Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną –
art. 48 ust. 5; 



DOCHÓD A POMOC PUBLICZNA

c) Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego – art. 53 ust. 6; 

d) Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną – art. 55 ust. 10; 

e) Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną – art. 56 
ust. 6. 



DOCHÓD A POMOC PUBLICZNA

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w 
ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań 
własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami 
komunalnymi, za projekt generujący dochód nie uznaje 
się operacji, w przypadku której wsparcie ze środków 
funduszy UE udzielane na podstawie ww. Wytycznych 
(rekompensata) stanowi pomoc publiczną (patrz: 
podrozdział 8.2, pkt 123) ww. Wytycznych). 



ĆWICZENIA 

Zapraszam do otwarcia arkuszy kalkulacyjnych 

na komputerach.



WSKAŹNIKI 
Wskaźniki efektywności finansowej projektu to: 

a) finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), 

b) finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 
(FRR/C), 

c) finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego 
(FNPV/K), 

d) finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału 
krajowego (FRR/K). 



WSKAŹNIKI 

Dla wszystkich projektów inwestycyjnych, niezależnie od 
wartości ich całkowitych kosztów kwalifikowalnych, w 
przypadku których dla uzyskania dofinansowania 
wymagane jest przedłożenie studium wykonalności lub 
Innego Dokumentu, należy wyliczyć dwa pierwsze 
wskaźniki. Natomiast wskaźnik FNPV/K oraz FRR/K –
jedynie dla dużych projektów. 



WSKAŹNIKI 

Efektywność finansowa inwestycji może być oceniona 
przez oszacowanie finansowej bieżącej wartości netto i 
finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FRR/C). 
Wskaźniki te obrazują zdolność wpływów z projektu do 
pokrycia wydatków z nim związanych. W tym celu jako 
wpływy projektu przyjmuje się wyłącznie przychody oraz 
wartość rezydualną. Pozostałe wpływy, np. dotacje o 
charakterze operacyjnym należy traktować jako jedno ze 
źródeł finansowania i uwzględnić we wpływach 
całkowitych w analizie trwałości finansowej projektu. 



WSKAŹNIKI 

W celu obliczenia przedmiotowych wskaźników należy 
wykorzystać prognozę przepływów finansowych projektu, 
której użyto przy określaniu luki. 

Podejście to stosuje się również w przypadku innych 
metod ustalania wysokości dofinansowania. 



WSKAŹNIKI 

Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) jest 
sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto 
generowanych przez projekt. Finansowa wewnętrzna 
stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest stopą dyskontową, 
przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca 
wartość przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów 
projektu. 



WSKAŹNIKI 

Co do zasady dla projektu wymagającego dofinansowania 
z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem 
wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C –
niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. 
Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca wartość 
przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości 
kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może 
wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego poziomu 
ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności, 
jak również faktu objęcia projektu pomocą publiczną. 



WSKAŹNIKI 
Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego 
(FNPV/K) jest sumą zdyskontowanych strumieni 
pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta w 
wyniku realizacji rozważanej inwestycji. Finansowa 
wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K) 
jest równa stopie dyskontowej, dla której wartość FNPV/K 
wynosi zero. Projekt uznaje się za efektywny dla podmiotu 
realizującego projekt, jeżeli wskaźnik FNPV/K jest dodatni, 
co świadczy o tym, iż zdyskontowane wpływy 
przewyższają zdyskontowane wydatki związane z 
projektem. 



WSKAŹNIKI 

Co do zasady, 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. 



WSKAŹNIKI 
W FNPV/C, FRR/C bierze się pod uwagę: 

• Przychody, 

• Wartość rezydualna, 

• Koszty operacyjne, 

• Zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie 
odniesienia – fazie inwestycyjnej i operacyjnej (w 
uzasadnionych przypadkach), 

• Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu, 

• Nakłady inwestycyjne na realizację projektu. 



WSKAŹNIKI 
FNPV/K, FRR/K: 

• Przychody, 

• Wartość rezydualna, 

• Koszty operacyjne, 

• Nakłady odtworzeniowe w ramach projektu, o ile nie 
uwzględniono ich w ramach pozycji „Wkład krajowy”, 

• Koszty finansowania, w tym odsetki, 

• Spłaty kredytów, 

• Wkład krajowy (publiczny lub prywatny)



WSKAŹNIKI 

W kalkulacji FNPV/K oraz FRR/K nie bierze się pod uwagę 
wartości dofinansowania z funduszy UE, gdyż celem 
ustalenia wartości FNPV/K i FRR/K jest ustalenie zwrotu i 
wartości bieżącej kapitału krajowego zainwestowanego w 
projekt 



WSKAŹNIKI 

Wyliczenia wskaźników precyzyjnie przedstawia załącznik 
1 do Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 na którym prześledzimy 
wyliczenia na poziomie teoretycznym. 



WSKAŹNIKI 

Praktykę wskaźników będziemy kontynuować z 
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, zapraszam do 
otwarcia formularza.



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013, w 
przypadku dużych projektów należy dokonać „oceny 
ryzyka”. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie 
trwałości finansowej inwestycji finansowanej z funduszy 
UE. Powinna ona zatem wykazać, czy określone czynniki 
ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej. 

Ocena ryzyka wymaga przeprowadzenia jakościowej 
analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w 
wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na 
wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w 
szczególności na wartość wskaźników efektywności 
finansowej i ekonomicznej projektu (w szczególności 
FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację 
zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych 
zmiennych o określoną procentowo wartość i 
obserwowanie występujących w rezultacie wahań w 
finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności 
oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie 
poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas 
gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Według Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje się te 
zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 
% powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej 
+/- 1 %. W ramach analizy wrażliwości należy również 
dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych w celu 
określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych 
zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w ramach 
analizy wrażliwości: 

a) prognozy makroekonomiczne, określone w scenariuszach 
makroekonomicznych, o których mowa w rozdziale 7.4 pkt 1 lit. d), 
np. zmiana stopy wzrostu PKB z wariantu podstawowego na wariant 
pesymistyczny, 

b) nakłady inwestycyjne, 

c) prognoza popytu, np. prognozowane natężenie ruchu, 
prognozowany wolumen świadczonych usług, 

d) ceny oferowanych usług, 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w 
ramach analizy wrażliwości: 

e) ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów 
operacyjnych (np. ceny energii) lub poziom kosztów 
operacyjnych ogółem, 

f) (w analizie ekonomicznej) jednostkowe, 
zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte w 
analizie, np. koszty czasu w transporcie, koszty emisji 
substancji toksycznych do środowiska, itd. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Niezależnie od zaprezentowanej listy, zmienne poddane 
analizie w ramach analizy wrażliwości powinny być 
dobrane w sposób odpowiadający specyfice projektu, 
sektora, beneficjenta/operatora. 

. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Jakościowa analiza ryzyka obejmować powinna 
następujące elementy: 

a) Lista ryzyk, na które narażony jest projekt; 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

b) Matryca ryzyka prezentująca dla każdego ze 
zidentyfikowanych ryzyk: 

i. Możliwe przyczyny niepowodzenia; 

ii. Powiązanie z analizą wrażliwości (gdy ma to 
zastosowanie); 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

b) Matryca ryzyka prezentująca dla każdego ze zidentyfikowanych 
ryzyk: 

iii. Przypisanie poszczególnym ryzykom jednej z pięciu kategorii 
prawdopodobieństwa: marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo 
wysokie oraz jednej z pięciu kategorii wpływu: nieistotny, niewielki, 
średni, znaczący, duży. Dodatkowo, należy opisać, w jakich 
okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane 
poszczególnym zmiennym mogą się zmienić; 

iv. Ustalenie poziomu ryzyka stanowiącego wypadkową 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego 
wpływu. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

c) Identyfikacja działań zapobiegawczych i 
minimalizujących; 

d) Interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk
rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych po 
zastosowaniu działań zapobiegawczych i 
minimalizujących. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Dla wybranych sektorów i podsektorów w analizie ryzyka 
należy wziąć pod uwagę przedstawione w załączniku nr III 
do rozporządzenia nr 2015/207 typowe ryzyka. Powinny 
one być uwzględnione w analizie ryzyka przeprowadzanej 
dla tych przedsięwzięć. W uzasadnionych przypadkach 
lista zaproponowana przez KE może zostać rozszerzona. 
Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę możliwość 
wystąpienia ryzyk: inflacji, stóp procentowych oraz kursu 
walutowego. 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Ilościowa analiza ryzyka polega na przypisaniu krytycznym 
zmiennym zidentyfikowanym na etapie analizy 
wrażliwości właściwego rozkładu prawdopodobieństwa i 
oszacowaniu rozkładu prawdopodobieństwa finansowych 
i ekonomicznych wskaźników efektywności i trwałości 
projektu. W celu przeprowadzenia ilościowej analizy 
ryzyka rekomenduje się zastosowanie tzw. symulacji 
Monte Carlo 



ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I 
RYZYKA 

Sposób przeprowadzania analizy ryzyka i wrażliwości, 
uwzględniający specyfikę różnych kategorii inwestycji, został 
przedstawiany przez Komisję Europejską w Przewodniku AKK. 

Należy wziąć pod uwagę zawartą w powyższym dokumencie 
przykładową matrycę zapobiegania negatywnemu wpływowi ryzyk 
(wersja polskojęzyczna, s.73). 

W przypadku projektów nie będących dużymi projektami wymogi 
odnośnie przeprowadzania analizy ryzyka i wrażliwości określa 
instytucja zarządzająca. 



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą 
być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy 
brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy 
prawodawstwa krajowego.



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT
Warunek określony w pkt 1 oznacza, iż zapłacony podatek 
VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny 
wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu 
innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz 
wykorzystującemu do działalności opodatkowanej 
produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w 
fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie 
przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

Posiadanie prawa (potencjalnej prawnej możliwości) 
wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli 
faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie 
podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do 
realizacji tego prawa.



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa 
w pkt 2, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 
ustawy o VAT (zwolnienia).



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa 
w pkt 2, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 
ustawy o VAT (zwolnienia).



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

W SZOOP, umowie o dofinansowanie, regulaminie 
konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektu 
pozakonkursowego, IZ PO może wyłączyć możliwość 
kwalifikowania VAT w odniesieniu do określonych 
obszarów danego PO, w szczególności osi priorytetowych, 
działań, rodzajów projektów, typów beneficjentów, a 
nawet w odniesieniu do poszczególnych projektów.



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

IZ może podjąć decyzję, zgodnie z którą VAT będzie 
kwalifikowalny jedynie dla części projektu. W takiej 
sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty 
system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości 
w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany 
za kwalifikowalny.



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

Biorąc pod uwagę, iż prawo do obniżenia VAT należnego o 
VAT naliczony może powstać zarówno w okresie realizacji 
projektu, jak i po jego zakończeniu, właściwa instytucja 
będąca stroną umowy zapewnia, aby beneficjenci, którzy 
zaliczą VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązali 
się dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie 
o kwalifikowalności VAT”.



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części. 

W ramach pierwszej części beneficjent oświadcza, iż w 
chwili składania wniosku o dofinansowanie nie może 
odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, 
którego wysokość została określona w odpowiednim 
punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o 
kwalifikowalności VAT).



KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

W części drugiej beneficjent zobowiązuje się do zwrotu 
zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli 
zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego 
podatku. „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” 
podpisane przez beneficjenta powinno stanowić załącznik 
do zawieranej z beneficjentem umowy o dofinansowanie.



ANALIZA FINANSOWA



ZAŁOŻENIA STUDIUM
Zdefiniowanie celów jest niezbędnym etapem służącym 
identyfikacji i analizie projektu. Stanowi ono punkt 
wyjścia do przeprowadzenia jakiejkolwiek oceny 
inwestycji. 

Cele projektu, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, 
powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb 
danego środowiska społeczno-gospodarczego, z 
uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali 
oddziaływania projektu. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Należy zwrócić uwagę, aby cele projektu zdefiniowane w 
analizie spełniały następujące założenia: 

a) jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-gospodarcze 
można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu, 

b) były logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w 
ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka 
celów), 

c



ZAŁOŻENIA STUDIUM

c) na tyle, na ile to możliwe powinny zostać 
skwantyfikowane, poprzez określenie wartości bazowych i 
docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich 
osiągnięcia, 

d) były logicznie powiązane z ogólnymi celami odnośnych 
funduszy, tj. wymagane jest określenie zbieżności celów 
projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej 
programu operacyjnego. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem 
operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien 
on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które 
sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w 
pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez 
konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych 
nie uwzględnionych w tym projekcie. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM
Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia 
powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego 
przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna 
jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o 
dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą 
rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. 

Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób 
nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie 
zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na 
zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto 
mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele 
nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Dla każdego projektu inwestycyjnego instytucja 
odpowiedzialna za wybór projektu powinna zobowiązać 
wnioskodawcę, ubiegającego się o dofinansowanie z 
funduszy Unii Europejskiej do przedstawienia studium 
wykonalności lub Innego Dokumentu (patrz: Rozdział 1, 
pkt 3), umożliwiającego dokonanie oceny projektu przez 
właściwą instytucję oraz przeprowadzenie identyfikacji, 
czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl 
art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, jak również 
określenie wysokości dofinansowania z funduszy UE. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Instytucja, o której mowa w pkt 1) powinna zobowiązać 
wnioskodawcę do tego, aby studium wykonalności lub 
Inny Dokument zawierały m.in. następujące elementy, 
opracowane zgodnie z metodyką przedstawioną w 
Wytycznych: 

a) definicję celów projektu (Rozdział 4), 

b) identyfikację projektu (Rozdział 5), 

c) analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji 
(Rozdział 6), 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

d) analizę finansową (Rozdział 7), w tym obliczenie 
wartości dofinansowania w przypadku projektów 
generujących dochód (Rozdział 8), 

e) analizę kosztów i korzyści (Rozdział 9), 

f) analizę ryzyka i wrażliwości (Rozdział 10). 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

W Wytycznych nie przedstawiono warunków sporządzania 
całego studium wykonalności czy Innego Dokumentu, a 
jedynie wybrane elementy tych opracowań. Szczegółowy 
zakres studium wykonalności lub Innego Dokumentu, 
wymaganego w ramach poszczególnych osi 
priorytetowych programów operacyjnych, określony 
zostanie przez właściwe instytucje odpowiedzialne za 
wybór projektów 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 
wybrany przez niego wariant realizacji projektu 
reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych 
alternatywnych rozwiązań. 

W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzić 
analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji 
(rozwiązań alternatywnych). 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie 
możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, 
które możne uznać za wykonalne m.in. pod względem 
technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i 
instytucjonalnym. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne 
zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W 
jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu 
o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w 
oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki 
makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego 
popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją 
oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna 
odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego 
zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego 
rozwoju infrastruktury, oraz ewentualnego efektu 
sieciowego.



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Analiza opcji polega na dokonaniu porównania i oceny 
możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych 
zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Nie jest dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji 
dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego 
z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, 
dla których brak jest technicznego, finansowego i 
prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego 
(np. rozbudowa systemu informatycznego, który musi być 
kompatybilny z istniejącym już systemem 
informatycznym). Wówczas wnioskodawca musi we 
wniosku o dofinansowanie uzasadnić, iż nie istnieje więcej 
niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające uzasadnienie 
techniczne, prawne i finansowe. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

Analizę opcji należy przeprowadzać w dwóch etapach: 

a) etap pierwszy – analiza strategiczna – ten etap 
koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o 
charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub 
środków transportu albo lokalizacja projektu). Etap ten, co 
do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i 
opiera się na kryteriach jakościowych. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym 
etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania 
pod kątem technologicznym, np. odpowiedzieć na 
pytanie, czy bardziej korzystna będzie modernizacja już 
funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej. Do 
przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają 
metody oparte na kryteriach ilościowych. 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

W odniesieniu do projektów nie będących dużymi 
projektami możliwe jest przeprowadzenie analizy opcji w 
sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria 
jakościowe. 

Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu 
oraz analizy opcji wnioskodawca powinien dokonać 
wyboru rozwiązania do zastosowania i sformułować jego 
uzasadnienie 



ZAŁOŻENIA STUDIUM

W odniesieniu do projektów nie będących dużymi 
projektami możliwe jest przeprowadzenie analizy opcji w 
sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria 
jakościowe. 

Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu 
oraz analizy opcji wnioskodawca powinien dokonać 
wyboru rozwiązania do zastosowania i sformułować jego 
uzasadnienie 
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