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1. Wytyczne i założenia ogólne. 

W ramach Działania 1.5 I Osi Priorytetowej należy uwzględnić następujące założenia do 

sporządzenia analizy finansowej: 

 

 

2. Wyliczenie maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE. 

Maksymalna wysokość dofinasowania (maksymalna dotacja) jest obliczana na podstawie zasad 
udzielania pomocy publicznej zgodnie z następującymi punktami: 

2.1 W pierwszej kolejności należy obliczyć kwotę kosztów kwalifikowalnych zgodnie z następującym 
wzorem: 

KK = KC – NK 
gdzie 

KC – koszty całkowite  

NK – koszty niekwalifikowalne (w szczególności koszty promocji/informacji oraz podatek 

VAT) 

KK- koszty kwalifikowalne 

 

2.2 W kolejnym kroku należy wyliczyć wydatki kwalifikujące się do wsparcia zgodnie z poniższym 
wzorem: 

WKw = KK-ZO-PP 
gdzie  

- założenia makroekonomiczne: zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju 
gospodarczego Polski” - publikacja Ministerstwa 
Gospodarki (wersja z dn. 16.08.2018 r. lub nowsza – o ile 
zostanie wydana przed ogłoszeniem konkursu), 

- okres odniesienia (analizy): 25 lat od roku rozpoczęcia realizacji projektu lub od roku 
złożenia Wniosku gdy realizacja została już rozpoczęta. 

- ceny w analizie finansowej: ceny stałe 
- wartość rezydualna liczona jako wartość aktywów netto na koniec okresu 

odniesienia 
- stopa dyskontowa: 4 % 
- forma dofinansowania dotacja 
  
Istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę na współfinansowanie projektu ze środków 
NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej”. 
Warunki pożyczki: 

 okres finansowania pożyczką: do 15 lat (od wypłaty pierwszej transzy pożyczki do 
momentu spłaty ostatniej raty), 

 oprocentowanie pożyczki: preferencyjnej - WIBOR 3M plus 50 pb (nie mniej niż 2%) lub na 
warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej), 

 karencja w spłacie rat kapitałowych - do 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
projektu, 

 odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym 
wypłacano pierwszą transzę środków. 
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ZO – Zysk operacyjny – stanowi dodatnią różnicę między zdyskontowanymi przychodami 
(wraz z wartością rezydualną) a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu 
życia inwestycji objętej projektem tj. takimi kosztami jak koszty personelu, materiałów, 
zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu i administracji, 
odtworzeń. 
PP – wartość innej pomocy publicznej 
WKw – wydatki kwalifikujące się do wsparcia 

 

2.3 W następnym kroku należy wyliczyć wartość porównawczą (WP) według następującego wzoru: 

WP = KK*85 % 

2.4 Maksymalną wysokość dofinansowania (Dotację UE) obliczamy jako minimum z wydatków 
kwalifikujących się do wsparcia i wartości porównawczej: 

D=Dotacja UE= min (WKw ,WP) 
 

Dla projektów, gdzie pomoc dla jednego przedsiębiorcy i jednego projektu przekracza 20 mln euro, 
pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez 
Komisję Europejską. Decyzja Komisji (ustalająca warunki dopuszczalności pomocy) będzie wydana 
z uwzględnieniem Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane 
z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01).  


