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Metodyka wyliczania maksymalnej 
wysokości dofinansowania.

Załączniki finansowe do wniosku



Wyliczenie maksymalnej wysokości 
dofinansowania (luka finansowa)

Dotyczy wszystkich wnioskodawców:

• PJB (forma prawna – kod 428)

• administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy
i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, 402, 406, 428, 132, 
165) 

• szkoły wyższe (forma prawna – kod 044)



Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości 
dofinansowania

Uproszczone podejście do zastosowania metody obliczania luki
w finansowaniu opisanej w podrozdziale 7.7 „Wytycznych w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

w tym generujących dochodów i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, 
wynikające z charakteru projektów Poddziałania 1.3.1, dla których zasadniczą 
korzyścią będzie oszczędność kosztów traktowaną zgodnie z w/w Wytycznymi 

jako dochód generowany przez projekt.



Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości 
dofinansowania

Założenia:
• założenia makroekonomiczne: zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju 

gospodarczego Polski” - publikacja Ministerstwa Gospodarki (wersja z dn. 
11.08.2014 r.)

• okres odniesienia: 10 lat od złożenia wniosku/rozpoczęcia inwestycji

• ceny: stałe

• stopa dyskontowa: 4 %

• wartość rezydualna inwestycji: zero

• odtworzenia aktywów projektu: nie zakłada się

• maks. powierzchnia na cele działalności gospodarczej: 15%



Obliczenie wskaźnika luki w finansowaniu 

projektu

Wskaźnik luki w finansowaniu projektu pozwala na pomniejszenie wydatków 
kwalifikowanych o dochód generowany przez projekt zgodnie z art. 61 
rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady  (UE) 1303/2013.

Dla projektów Poddziałania 1.3.1 dochodem są korzyści w postaci

zidentyfikowanych oszczędności kosztów.



Obliczenie wskaźnika luki w finansowaniu 

projektu

R= (1 –(ZKP-ZKO)/ZKI)*100%

gdzie:

R – wskaźnik luki w finansowaniu (%)

ZKP – zdyskontowane korzyści pieniężne z projektu (zł)

ZKO – zdyskontowane koszty operacyjne, jeżeli występują w projekcie (zł)

ZKI – zdyskontowany całkowity koszt inwestycyjny netto (zł)

UWAGA!

W przypadku, gdy wskaźnik luki R jest większy lub równy 100% należy przyjąć, że R wynosi 100%



Obliczenie maksymalnej wysokości 
dofinansowania

Dotacja UE = R *ECp* MaxCRpa

gdzie:

R - obliczony wskaźnik luki w finansowaniu (%),

EC - całkowite niezdyskontowane koszty kwalifikowane (zł),

ECp - niezdyskontowane koszty kwalifikowane pomniejszone tj. EC pomniejszone o wartość 
kosztów kwalifikowanych, równoważną powierzchni, na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza (zł),

MaxCRpa -zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla 
Poddziałania 1.3.1 wynosi 85%



Wskaźniki efektywności finansowej

• FNPV/C - finansowa bieżąca wartość netto inwestycji,

• FRR/C - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji,

UWAGA!

Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C < 0, FRR/C < 4% 
(poniżej stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej). 



Wskaźniki efektywności finansowej
(dla projektów spełniających kryteria projektu dużego)

dodatkowo: 

• FNPV/K - finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego

• FRR/K - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego 



CZĘŚĆ E. WNIOSKU
ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA,

ORAZ OCENA RYZYKA

E.1 Analiza finansowa
E.1.1 Należy przedstawić krótki opis metodyki…

W punkcie E.1.1 należy podsumować i opisać dane/wyliczenia z zał. 7 i 10



CZĘŚĆ E. WNIOSKU
ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA,

ORAZ OCENA RYZYKA

E.2 Analiza ekonomiczna
E.2.1 Należy przedstawić krótki opis metodyki…

W punkcie E.2.1 należy podać główne ustalenia wynikające z analizy (tj. ogólna konkluzja 
przeprowadzonej analizy, z której wynika rekomendacja dla realizacji projektu bądź brak takiej 
rekomendacji ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia), co jest możliwe po 
przeprowadzeniu analizy jakościowej

E.2.3 Główne wskaźniki analizy ekonomicznej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK

Wpisać „nie dotyczy”

E.2.5 Należy wskazać główne korzyści i koszty o niedającej się określić ilości/wartości pieniężnej:

Należy wypełnić stosując słowny opis spodziewanych efektów



CZĘŚĆ E. WNIOSKU
ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA,

ORAZ OCENA RYZYKA

E.3 Ocena ryzyka i analiza wrażliwości
E.3.1 Należy podać krótki opis metodyki i wyników, w tym główne rodzaje zidentyfikowanego 
ryzyka.

E.3.2 Analiza wrażliwości

E.3.3 Ocena ryzyka

W punktach E.3.1-E.3.3 należy w miarę możliwości zawrzeć opis dotyczący wyników analizy 
ryzyka, w tym głównych rodzajów zidentyfikowanego ryzyka, jakościowy wpływ kluczowych 
zmiennych na projekt oraz przedstawić krótkie podsumowanie oceny.



ZAŁĄCZNIKI FINANSOWE DO WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

Studium Wykonalności i analiza kosztów i korzyści wraz
z modelem finansowo-ekonomicznym

 projekty > 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych
w oparciu o Załącznik nr 6.1 Regulaminu konkursu
„Zakres studium wykonalności”

 projekty ≤ 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych
w oparciu o Załącznik nr 6.2 Regulaminu konkursu
„Zakres załącznika finansowego”



ZAŁĄCZNIKI  FINANSOWE DO WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

Zakres załącznika finansowego:
• koszty inwestycyjne przedsięwzięcia (Tabela nr 1)

• plan finansowania przedsięwzięcia wraz z określeniem poziomu dofinansowania 

(Tabela nr 2)

• poziom dofinansowania oraz wskaźniki efektywności finansowej (NPV, IRR) 

wyliczone zgodnie z załącznikiem 10 „Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości 

dofinansowania ze środków UE…..”

• tabele finansowe nr 3 - 5 zamieszczone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu 

(RZiS, Bilans, Rachunek przepływów pieniężnych) - dla przedsięwzięć realizowanych 

przez szkoły wyższe (forma prawna – kod 044), 

• podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz: analizy finansowej oraz analizy 

trwałości (w tym: analizy wskaźnikowej).



ZAŁĄCZNIKI  FINANSOWE DO WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

Dokumenty finansowe w zależności od rodzaju Beneficjenta:

• PJB (forma prawna – kod 428) – nie dotyczy

• administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy
i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, 402, 406, 428, 132, 165) – nie 
dotyczy

• szkoły wyższe (forma prawna – kod 044):

 sprawozdania finansowe za 3 lata,

 plan rzeczowo-finansowy na rok bieżący lub wieloletni plan rzeczowo-
finansowy, uwzględniający przedmiotową inwestycję,

 projekcje sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym



ZAŁĄCZNIKI  FINANSOWE DO WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

Dokumenty potwierdzające dostępność środków na 

sfinansowanie projektu

• promesa lub umowa kredytu/pożyczki - w przypadku współfinansowania 

przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł finansowania

• udokumentowanie posiadania środków - w przypadku współfinansowania 

przedsięwzięcia ze środków własnych

• oświadczenie Beneficjenta o zapewnieniu środków - dotyczy tylko PJB, 

administracji rządowej oraz nadzorowanych przez nie  lub podległych 

organów i jednostek organizacyjnych.

UWAGA!
Ww. dokumenty są niezbędne do pozyskania dodatkowych punktów rankingowych w ramach 
kryterium merytorycznego i stopnia, tj. „stopień gotowości projektu do realizacji” oraz do oceny 
na podstawie kryteriów merytorycznych II stopnia



Najczęściej zadawane pytania

Czy Studium Wykonalności i analiza kosztów i korzyści jest konieczna dla projektów poniżej 50 mln euro 
całkowitych kosztów kwalifikowanych czy tylko Załącznik nr 6.2 Regulaminu konkursu

Dla małego projektu Studium Wykonalności nie jest konieczne. Należy sporządzić załącznik finansowy zgodnie
z zakresem ujętym w Załączniku nr 6.2 do Regulaminu konkursu,  natomiast analizę kosztów i korzyści należy 
przeprowadzić opisując słownie we wniosku prognozowane koszty i korzyści. Nie ma potrzeby ujęcia 
ilościowego oraz wyliczania wskaźników

Załącznik finansowy – czy ma to być oddzielny załącznik/dokument czy po prostu składa się on z załącznika 
nr 7 i nr 10? Jeżeli oddzielny, to czy do dokumentacji muszę osobno załączyć tabele z zał. 7 i 10?

Załącznik finansowy może być złożony z załączników 7 i 10  uzupełnionych opisem.

W załączniku nr 7 jaką treścią należy wypełnić tabele dotyczące RZiS, RPP, Bilans? Czy mają to być dane tylko 
dot. projektu, czy tylko samej jednostki, czy jednostki łącznie z projektem?

W załączniku nr 7 należy przedstawić dane dotyczące jednostki łącznie z projektem.



Najczęściej zadawane pytania

Za jaki rok wpisać Dane w bilansie, RZiS, CFlow w kolumnie „n” - „Rok złożenia wniosku”?

W kolumnie „n” - „Rok złożenia wniosku” powinny znaleźć się dane prognozowane na rok 2016, zaś
w kolumnie n-1 dane za rok 2015 (jeśli sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostanie zatwierdzone dopiero
w czerwcu 2016 r. to należy przedstawić dane ze sprawozdań wstępnych)

Czy oświadczenie Beneficjenta o treści „W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze 
środków POIiŚ w ramach Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3 Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej, na realizację projektu Wnioskodawca oświadcza, że podejmie działania na rzecz 
zapewnienia współfinansowania projektu, zgodnie z procedurami określonymi dla państwowych jednostek 
budżetowych.” będzie wystarczające, jako oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na realizację 
projektu?

To zależy od oceny dokumentów złożonych z wnioskiem, chociażby od harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Dla państwowych jednostek budżetowych dokumentem potwierdzającym dostępność środków na 
sfinansowanie projektu jest oświadczenie Beneficjenta o zapewnieniu środków finansowych na realizację 
projektu. Przedstawiona treść oświadczenia dotyczy podjęcia działań na rzecz zapewnienia współfinansowania 
projektu. Nie wyklucza to projektu z oceny ale może się okazać niewystarczające dla uzyskania dodatkowych 
punktów w ramach kryterium merytorycznego I stopnia „Stopień gotowości projektu do realizacji”.



Najczęściej zadawane pytania

Czy warunek Pkt A.4.3 „Potencjał finansowy…” zostanie spełniony w przypadku gdy beneficjent (inwestor) 
będzie miał uzgodniony z dysponentem program inwestycji o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579), w zakresie inwestycji budowlanej na którą zostanie złożony 
wniosek na konkurs POIiŚ 2014-2020?

W przypadku gdy wnioskodawca/inwestor będzie miał uzgodniony z dysponentem program inwestycji będzie 
to wystarczające dla uznania, iż potencjał finansowy podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu
o którym mowa w Pkt A.4.3 Wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności jest wystarczający.



Dziękuję za uwagę


