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Analiza finansowa, 

a kryteria merytoryczne II stopnia 

Podstawowym zadaniem analizy finansowej jest potwierdzenie wypełnienia 

wymagań stawianych przez poniższe kryteria merytoryczne II stopnia:

Nr 1.1 Spójność informacji zawartych we wniosku i jego załącznikach
Sprawdzana jest zgodność z Wzorem wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją, spójność

danych i czytelność przyjętych założeń, poprawność dokonanych wyliczeń, w szczególności wyliczeń

mających wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych.

Nr 2 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej
Sprawdzana jest poprawność założeń do prognozy, obliczeń, przeprowadzonych w świetle

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

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Nr  6.  Wykonalność finansowa projektu 
Sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/wnioskodawcy nie zagraża realizacji

i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu.



Beneficjenci dofinansowania w ramach 

działania 2.1.5 

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich 

imieniu jednostki organizacyjne

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych jst 



Analiza finansowa, wniosek

• Wniosek o dofinansowanie : INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

• PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-

2020

• PRIORYTET: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO 

ZMIAN KLIMATU

• DZIAŁANIE: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i 

zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 

naturalne oraz monitoring środowiska

• PODDZIAŁANIE: 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi 

na terenach miejskich



Analiza finansowa, wniosek cd

• Część C1- koszty całkowity i kwalifikowany

• co do zasady VAT dla II osi POIiŚ, dla działania 2.1, jest

niekwalifikowany, odstępstwo stanowi sytuacja, w której beneficjent ani

żaden inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności

partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków

kwalifikowalnych) nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT

w obszarze, którego dotyczy projekt, a ponadto w ramach projektu nie jest

wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent, lub inny podmiot, mógłby

wykorzystywać w ramach działalności objętej VAT.

• Część C3- obliczenie maksymalnej kwoty dofinansowania, w

odniesieniu do całkowitych kosztów kwalifikowanych



Analiza finansowa, wniosek C3 cd

• Projekty generujące dochód: zdyskontowane przychody projektu

przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne projektu

powiększone o koszty odtworzeniowe aktywów projektu, przy nie

uwzględnieniu wartości rezydualnej, czyli DNR>0.

• Luka w finansowaniu.



Analiza finansowa, wniosek  C3 cd

• Metody „luki w finansowaniu” w rozumieniu (DIC – DNR)/DIC, str. 40 wzoru

wniosku, jako właściwej dla obliczania wysokości dofinansowania, nie

stosuje się dla projektów:

 których niezdyskontowany całkowity koszt kwalifikowany nie przekracza 1 

mln EUR (przy zastosowaniu kursu wymiany służącego określeniu statusu projektu 

w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.);

 które nie generują dochodu.

Maksymalny poziom dofinansowania dla osi priorytetowej/działania  2.1.5 

wynosi 85%.

Podstawa metodologiczna: Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 

2014-2020 z dn. 18.03.2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju



Analiza finansowa, wniosek cd

• części D1- analiza popytu, D.2- analiza wariantów

przedsięwzięcia i D.3- wykonalność wybranego wariantu
 opis aktualnego stanu i określenie wymiernych potrzeb

 w analizie popytu: oszacowanie ilości wód opadowych, odprowadzanych do systemu, znajdujące

odzwierciedlenie w kalkulacji taryf i przychodów, projektowanych na potrzeby luki i obliczenia

kwoty dofinansowania

 zastosowanie metody DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) w analizie rozwiązań

alternatywnych przy wyborze najlepszego wariantu inwestycyjnego

 streszczenie przeprowadzonej analizy „zapotrzebowania” na projekt, obecnie i w przyszłości,

metody szacowania popytu, czynników bezpośrednio i pośrednio wpływających na jego wielkość

 krótkie podsumowanie wykonalności wybranego wariantu obejmujące kluczowe wymiary:

instytucjonalny, techniczny, środowiskowy, skutki zmiany klimatu oraz ryzyka związanego z

projektem (w stosownych przypadkach), a także innych aspektów, biorąc pod uwagę stwierdzone

rodzaje ryzyka, aby udowodnić wykonalność danego projektu



Analiza finansowa,  wniosek cd

• Część E.1. Analiza finansowa   dostarcza informacji w zakresie:

 wnioskowanej wysokości dofinansowania projektu;

 efektywności finansowej projektu: FNPV/C i FRR/C przed 

uwzględnieniem i po uwzględnieniu dotacji UE;

 trwałości finansowej projektu, którą musi zapewnić beneficjent. 
Przeprowadza się analizę wyników finansowych beneficjenta z 3 ostatnich lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku oraz analizę wieloletniej prognozy finansowej, 

stanowiącej załącznik do uchwały budżetowej (jst) i prognozy sprawozdań 

finansowych, obejmujących rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek 

przepływów pieniężnych (spółki komunalne i inne podmioty nie będące jst).



część E.1.Analiza finansowa, cd

• Istotne założenia stosowane do przeprowadzenia analizy finansowej:

 analiza w cenach stałych;

 finansowa stopa dyskontowa dla projekcji w cenach stałych wynosi 4%;

 okres odniesienia zastosowany w analizach dla projektów typu 2.1.5 wynosi 

30 lat;

 podstawowe dane makroekonomiczne, zgodnie z Zaktualizowanymi 

wariantami rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w podrozdz. 7.4 

Założenia do analizy finansowej- Wytycznych w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, z dnia 11-

08-2016 r.



Analiza finansowa, wartość rezydualna i 

dyskontowanie
• Obliczanie wartości rezydualnej projektu w ostatnim roku okresu odniesienia

w analizie finansowej następuje w oparciu o wartość aktywów netto w ostatnim roku

analizy (dopuszczalne także przez IZ jest zastosowanie bieżącej wartości

przepływów pieniężnych w pozostałych latach eksploatacji aktywów projektu, poza

okresem odniesienia, do określenia wartości rezydualnej).

• Wartość rezydualna powiększa przychody z projektu wyłącznie w przypadku, gdy

uprzednio stwierdzono, że projekt jest generującym dochód.

• Na potrzeby dyskontowania pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest jako

zerowy, a zastosowany współczynnik dyskonta = 1 (dotyczy zarówno przypadku gdy

pierwszym rokiem okresu odniesienia jest rok złożenia wniosku, jak też gdy

pierwszym rokiem okresu odniesienia jest rok rozpoczęcia inwestycji jeśli

następuje w późniejszym terminie (może to być np. rok rozpoczęcia prac

budowalnych).



część E.1. Analiza finansowa, cd

 w analizie finansowej nie uwzględnia się zmian w kapitale 

obrotowym netto dla projektu oraz podatku dochodowego

 jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i przychody powinny opierać się 

na danych z wyłączeniem VAT



część E.1.Analiza finansowa, cd

• Ocena efektywności finansowej projektu wyrażona jest w postaci 

następujących wskaźników:

 finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C);

 finansowej bieżącej wartości netto z inwestycji (FNPV/C).

Projekty w ramach działania 2.1.5 POIiŚ wymagają dofinansowania, jeśli:

• FNPV/C < 0, 

• FRR/C < od zastosowanej stopy dyskontowej

bez uwzględnienia obliczonej dotacji. 

Dla celów informacyjnych określa się ww. wskaźniki, po uwzględnieniu

obliczonej dotacji.

Przy poprawnie przeprowadzonych obliczeniach, zachodzi prawidłowość:

luka, tj. DIC – DNR (Max EE) jest równa wartości bezwzględnej FNPV/C



część E.1.Analiza finansowa, cd

 obowiązek określenia finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z 

kapitału krajowego (FRR/K) dotyczy dużych projektów, których 

wysokość  skorygowanych całkowitych kosztów kwalifikowanych 

ECR jest niższa do 50 mln €.

Na potrzeby ustalenia wielkości projektu przyjmuje się  kurs wymiany 

EUR/PLN jako średnią arytmetyczna średnich miesięcznych kursów 

NBP z ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.



część E.1.Analiza finansowa, cd 
identyfikacja projektu 

- kursy publikowane są na stronie NBP:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html

w zakładce „Archiwalne kursy walut” w części „Kursy średnioważone walut 

obcych w złotych” (Tabela A). 

- w celu identyfikacji czy Wnioskowany projekt jest projektem dużym

uwzględnia się skorygowane całkowite koszty

- kwalifikowalne tj. koszty kwalifikowane EC pomniejszone o dochód zgodnie

ze wzorem:

ECR = EC x R

Wynik identyfikacji:

• czy mamy do czynienia z projektem generującym dochód? 

• czy występuje pomoc publiczna? 



Część E.2 Analiza ekonomiczna

• Uzasadnienie realizacji danego projektu ze społeczno–

gospodarczego punktu widzenia.

• Ocena wpływu projektu na otoczenie społeczno– gospodarcze 

odbywa się poprzez porównanie korzyści płynących z realizacji 

projektu oraz związanych z tym kosztów. 

• W tym celu należy:

 zidentyfikować najważniejsze społeczno– gospodarcze korzyści                     

i koszty projektu;

 dokonać ich kwantyfikacji (tj. wyrazić w ujęciu ilościowym), a 

następnie

 wyrazić koszty i korzyści w ujęciu pieniężnym.



Część E.2 Analiza ekonomiczna, cd

• Pełna analiza społeczno– gospodarcza (wskazana powyżej) jest 

obligatoryjna dla projektów:

• dużych (z zastrzeżeniem, że wszystkie korzyści i koszty dają się 

zmierzyć w jednostkach monetarnych) oraz

• podlegających ocenie według kryterium efektywności ekonomicznej, 

tj. wielkości ekonomicznej stopy zwrotu ERR.



Część E.2 Analiza ekonomiczna - uproszczona

• W przypadku projektów „nie będących dużymi” analizę

ekonomiczną przeprowadza się w sposób uproszczony poprzez

oszacowanie jakościowych i ilościowych (o ile to możliwe) skutków

realizacji projektu.

• Wnioskodawca może także odnieść się do wyników analizy

efektywności kosztowej wykazując, że realizacja projektu stanowi

dla społeczeństwa najtańszy wariant.



Część E.3 Analiza wrażliwości

• Poprawnie wypełniony punkt E.3 charakteryzuje się takim zakresem

informacji, aby możliwa była ocena, czy finansowe i ekonomiczne

uzasadnienie projektu, kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w

ramach POIiŚ 2014-2020 ma charakter trwały (nie jednorazowy przy

danych założeniach), tj. czy zmiana istotnych danych wejściowych

i założeń przyjętych do analizy finansowo – ekonomicznej nie

powoduje istotnej niekorzystnej modyfikacji obliczonych wskaźników

efektywności finansowej i ekonomicznej oraz zagrożeń dla trwałości

finansowej (w tym celu należy zbadać zachowanie się

skumulowanego salda środków pieniężnych beneficjenta i/lub

operatora w wariancie z projektem).



Część E.3 Analiza wrażliwości, cd

• Analiza wrażliwości przeprowadza się w oparciu o podstawowy 

scenariusz makroekonomiczny.

• Przeprowadzenie pełnej analizy wrażliwości ma charakter 

obligatoryjny dla projektów dużych. 

• Należy syntetycznie opisać metodykę przyjętą dla przeprowadzenia 

analizy wrażliwości, w tym:

 zasadę doboru zmiennych kluczowych;

 określenie wielkości procentowej zmiany zmiennych kluczowych;

 metodykę identyfikacji zmiennych krytycznych i kalkulacji wartości 

progowych.



Część E.3 Ocena ryzyka

• Należy syntetycznie opisać metodykę przyjętą dla przeprowadzenia 

oceny ryzyka, przytaczając:

 zasady identyfikacji czynników ryzyka

 metodykę kwantyfikacji istotności poszczególnych czynników ryzyka

dla projektu (w tym przydzielenia punktacji w zakresie

prawdopodobieństwa i wpływu na projekt).

• Zamieszczenie streszczenia wyników przeprowadzonej analizy wrażliwości

i ryzyka wraz z konkluzją, czy finansowo – ekonomiczna „kwalifikowalność”

projektu do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 nie jest

jednorazowa i ma charakter trwały.



Część E.3 Ocena ryzyka, cd

• Dla każdego z czynników ryzyka należy podać:

 przyczynę ryzyka,

 związek ze zmienną kluczową z analizy wrażliwości (jeżeli 

występuje),

 wpływ wystąpienia ryzyka na projekt,

 skalę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka,

 poziom istotności ryzyka (wypadkowa prawdopodobieństwa i 

wpływu na projekt) zgodnie z matrycą ryzyka Przewodnika AKK 

(CBA Guide) dla okresu programowania 2014-2020,



Część E.3 Ocena ryzyka, cd

 wskazanie działań minimalizowania ryzyka oraz organu 

odpowiedzialnego za ograniczanie głównych zagrożeń,

 interpretacja matrycy ryzyka, w tym ocena ryzyka rezydualnego, 

czyli ryzyka nadal pozostałego po zastosowaniu działań 

zapobiegawczych i minimalizujących.

• Analiza jakościowa jest obowiązkowa dla wszystkich projektów. 

• Wypełniając ten punkt wniosku należy zachować spójność z Wytycznymi

MIiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów

hybrydowych na lata 2014-2020.



Analiza finansowa - inne zagadnienia

• Metody analizy finansowej – bezpośrednia, sporządzona wprost dla

projektu lub metoda różnicowa (przepływy pieniężne projektu stanowią

różnicę wariantów z projektem i wariantu bez projektu).

• Źródła finansowania projektu – wskazać źródła pochodzenia wkładu

własnego oraz warunki na jakich zostało (zostanie) pozyskane finansowanie

zwrotne. Złożenie oświadczenia o zapewnieniu wkładu własnego wraz

z posiadanymi dokumentami potwierdzającymi źródła finansowania projektu

(nie dotyczy środków generowanych w ramach prowadzonej

działalności). Beneficjenci muszą zapewnić finansowanie min. 5%

wydatków kwalifikowanych ze środków własnych.



Analiza finansowa - inne zagadnienia, cd

• NFOŚiGW udostępnił środki na współfinansowanie projektów dot. 

działania 2.1.5 w ramach programu:

• Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, cz.1 

Dostosowanie do zmian klimatu.

• Warunki dofinansowania:

 do 100% kosztów kwalifikowanych

 kwota pożyczki od 100 tys. zł

 oprocentowanie: WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 1% w skali roku

 okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat

 karencja w spłacie kapitału, nie dłuższa od 6 m-cy od daty zakończenia 

realizacji inwestycji.



Studium wykonalności, wybrane rozdziały

• Studium wykonalności prezentuje wyniki m. in.:

 analizy wykonalności przedsięwzięcia warz z analizą opcji i wyboru

najlepszego rozwiązania inwestycyjnego (rozdz. 4),

 analizy finansowej i analizy trwałości (rozdz. 10),

 analizy kosztów i korzyści (rozdz. 11),

 analizę wrażliwości i ryzyka (rozdz. 12),

zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E wniosku.

• Obliczenia w zakresie przedmiotu objętego analizą, przeprowadza

się w arkuszu kalkulacyjnym, zawierającym model finansowo-

ekonomiczny z aktywnymi formułami obliczeniowymi (Załącznik do

Wniosku o dofinansowanie).



Studium wykonalności, analiza wykonalności, 

analiza popytu oraz analiza opcji

Celem analiz jest wykazanie z uzasadnieniem, że wybrano najlepszy możliwy wariant realizacji

projektu, spośród wszystkich dostępnych rozwiązań alternatywnych. W tym celu przeprowadza się:

• analizę wykonalności (polega na wskazaniu możliwych do zastosowania rozwiązań

inwestycyjnych),

• analizę opcji (rozwiązań alternatywnych), w celu dokonania wyboru najlepszego spośród

rozpatrywanych na etapie analizy wykonalności rozwiązania technicznego, finansowego,

instytucjonalnego oraz środowiskowego w oparciu o właściwe kryteria. Zastosowanie metody

DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) w analizie rozwiązań alternatywnych przy wyborze

najlepszego wariantu inwestycyjnego,

• analizę popytu w celu identyfikacji i ilościowego określenia społecznego zapotrzebowania na

projekt. Ważne jest rzetelne określenie ilości wód opadowych, odprowadzanych do systemu, z

uwagi na zastosowanie popytu do kalkulacji taryf i przychodów, projektowanych na potrzeby luki,

wsk. efektywności finansowej projektu i obliczenia kwoty dofinansowania.



Podstawy metodologiczne 

w latach 2014-2020 (cd.)

• Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

• Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014 – 2020

Kryteria wyboru projektów, oś priorytetowa II ochrona

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

• Przewodnik do analizy kosztów i korzyści (AKK) projektów

inwestycyjnych (aktualna wersja z grudnia 2014 r.)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5594/Przewodnik_AKK_14-

20.pdf



Dziękuję za uwagę


