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1. Wytyczne i załoŜenia ogólne. 
 
W ramach Działania 9.3 dla IX Osi Priorytetowej naleŜy uwzględnić następujące załoŜenia do 
sporządzenia analizy finansowej: 

− załoŜenia makroekonomiczne: przyjęte zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju 
gospodarczej Polski” – publikacja Ministerstwa Gospodarki, 

− okres analizy finansowej: okres wdroŜenia + 5 lat eksploatacji.  
− stopa dyskontowa: 8 % dla cen bieŜących lub 5 % dla cen stałych. 
− wartość rezydualna inwestycji równa: zero, 
− okres trwałości finansowej: równy okresowi analizy finansowej, 
− okres rachunku dyskonta: równy okresowi analizy finansowej. 

 
 
2. Metodyka wyliczenie poziomu dofinansowania. 
 

W celu wyznaczenia poziomu dofinansowania (D), naleŜy w pierwszej kolejności 
wyznaczyć stopę luki finansowej projektu, czyli maksymalny udziału dotacji w kosztach 
kwalifikowanych (MD). 

NaleŜy skorzystać z następującego wzoru: 

 
MD = 1 – (ZKP-ZKO)/ZKI 

Gdzie: 

MD maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych  

ZKP zdyskontowane korzyści pienięŜne z projektu [zł] 

ZKO zdyskontowane koszty operacyjne, jeŜeli występują w projekcie [zł] 

ZKI zdyskontowany koszt inwestycyjny [zł] 

 

Maksymalny udział dofinansowania (%) w wydatkach kwalifikowanych na poziomie 
projektu – ograniczenia instytucjonalne: 

− państwowe jednostki budŜetowe - 100%1, 
− pozostali beneficjenci – 50%. 

 

A zatem, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych tj. jednostek samorządu 
terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, kościelnych osób prawnych i ich 
stowarzyszeń oraz innych związków wyznaniowych, jeŜeli MD jest większe od 0,5 to 
naleŜy przyjąć, Ŝe MD = 0,5. 

 

                                                 
1 Uwaga, dla tej grupy podmiotów poziom udziału dofinansowania ze środków POIiŚ wynosi maksymalnie 50%, a pozostałe 
środki beneficjent pozyskuje ze środków budŜetu państwa. 
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Poziom dofinansowania (D):   

D [zł] = MD x KK 

Gdzie: 

KK koszty kwalifikowane [zł] 

Obliczenia winny zostać zaprezentowane w formie tabelarycznej, w postaci proponowanych 
załączników A lub B stanowiących Załącznik nr 14 do Regulaminu Konkursu.  

Przykładowe obliczenia uwzględniające poniŜszą Metodykę zostaną przedstawione w 
broszurze NFOŚiGW „Vademcum ubiegania się o środki unijne w ramach Priorytetu IX”.  

 
 
3. Wskaźniki efektywności finansowej i ich interpretacja. 
 
Wyliczenie wartości wskaźników efektywności finansowej obejmuje: 

− wyliczenie finansowej bieŜącej wartości netto inwestycji – FNPV/c, 
− oraz wyliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji – FRR/c. 

 
Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/c nie 
uwzględniający dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/c 
wartość niŜszą od stopy dyskontowej uŜytej w analizie finansowej. 
Ujemna wartość FNPV/c świadczy o tym, Ŝe przychody generowane przez projekt nie pokryją 
kosztów i Ŝe dla realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie. 
Wartość wskaźnika FRR/c niŜsza od wartości stopy dyskontowej świadczy o braku 
nadmiernego zwrotu z projektu kosztem unijnego podatnika. 
 
BieŜąca wartość netto (NPV): suma otrzymana po pomniejszeniu zdyskontowanej wartości 
oczekiwanych kosztów inwestycji o zdyskontowaną wartość oczekiwanych korzyści. W 
ramach analizy finansowej wylicza się finansową bieŜącą wartość netto - FNPV. 
W ramach projektów realizowanych w ramach PO IiŚ wyróŜnia się finansową bieŜącą 
wartość netto inwestycji (FNPV/C), która jest sumą zdyskontowanych strumieni pienięŜnych 
netto generowanych przez projekt oraz finansową bieŜącą wartość netto kapitału (FNPV/K), 
będącą sumą zdyskontowanych strumieni pienięŜnych netto wygenerowanych dla 
beneficjenta w wyniku realizacji rozwaŜanej inwestycji. Dla tzw. „małych projektów” o 
wartości do 25 mln EUR naleŜy wyliczyć tylko wartość wskaźnika FNPV/c. 
 
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR): stopa dyskontowa, przy której bieŜąca wartość netto 
strumienia kosztów i korzyści równa jest 0. W ramach analizy finansowej ustalana jest 
finansowa stopa zwrotu (FRR). Wewnętrzną stopę zwrotu porównuje się z wysokością 
wskaźnika wzorcowego, aby ocenić efektywność proponowanego projektu. 
 
 
4. Przykład liczbowy. 
 

4.1. ZałoŜenia i krótki opis projektu. 
 

4.1.1. ZałoŜenia ogólne. 
− projekt realizuje podmiot JST, 
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− analiza wykonywana jest w cenach bieŜących (inaczej zwanych zmiennymi 
lub nominalnymi),  

− wartość oszczędności (korzyści) na kosztach eksploatacyjnych związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu (zgodnie z opracowanym audytem 
energetycznym): docelowo 450,00 tys. zł w roku 2012 (w cenach z roku 
sporządzenia audytu, tj. według cen na rok 2009), 

− wartość oszczędności (korzyści) na kosztach eksploatacyjnych związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu (zgodnie z opracowanym audytem 
energetycznym): w latach realizacji projektu: 

o w pierwszym roku realizacji projektu, tj. w roku 2007: 0,0% 
wartości docelowej, 

o w drugim roku realizacji projektu, tj. w roku 2008: 00,0% wartości 
docelowej, 

o w trzecim roku realizacji projektu, tj. w roku 2009: 10,0% wartości 
docelowej, 

o w czwartym roku realizacji projektu, tj. w roku 2010: 30,0% 
wartości docelowej, 

o w piątym roku realizacji projektu, tj. w roku 2011: 50,0% wartości 
docelowej, 

− wydatki poniesione przed rokiem 2009 dodajemy do planowanych kosztów 
do poniesienia w roku 2009 w wartościach niezdyskontowanych, 

− działalność gospodarcza prowadzona jest na 8,5 % całkowitej powierzchni 
budynku/budynków objętego projektem. 

 
4.1.2. ZałoŜenia do analizy finansowej. 

− okres realizacji projektu: lata 2007-2011, 
− sposób prezentacji obliczeń: według cen zmiennych, 
− stopa dyskontowa dla cen zmiennych: 8,0%, 
− wskaźniki makroekonomiczne (inflacja): zgodnie z dokumentem „Warianty 

rozwoju gospodarczej Polski”, 
− wartość rezydualna: 0,00 tys. zł, 
− wyliczenia będą dokonywane w cenach bieŜących (zmiennych), 
− okres prognozy: 5 lat po okresie realizacji, tj. do końca 2016 roku, 
− okres rachunku dyskonta: 5 lat po okresie realizacji, tj. do końca 2016 roku, 
− okres trwałości: 5 lat po okresie realizacji, tj. do końca 2016 roku, 
− jako rok zerowy dla rachunku dyskonta przyjmujemy bieŜący rok 

wydatkowania środków na inwestycje, tj. rok 2009. 
 

4.1.3. Koszty operacyjne i zmiana kosztów operacyjnych. 
− zmiana kosztów operacyjnych2 związanych bezpośrednio z realizacją 

projektu: 50,00 tys. zł rocznie – dodatkowe koszty mediów (zuŜycia energii 
i wody) przy przeprowadzanych pracach budowlanych nie uwzględnione w 
Audycie energetycznym oraz w nakładach ogólnobudowlanych. ZałoŜono, 
Ŝe koszty te ponoszone są tylko w okresie realizacji projektu. Wobec 
przyjętych załoŜeń zmiana (wzrost) kosztów operacyjnych ujmowany 
powinien być ze znakiem „+”.  

 
                                                 
2 Uwaga: W przewaŜającej większości przypadków, dla IX Osi Priorytetowej, Działanie 9.3, pozycja „Zmiana 
kosztów operacyjnych” nie będzie występowała.  
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Komentarz: 
Przyjęta, uproszczona metoda wyliczenia luki finansowej uwzględnia posługiwanie się 
dwoma pojęciami ekonomicznymi: „Korzyści pienięŜne” oraz „Zmiana kosztów 
operacyjnych”, które naleŜą do tej samej kategorii wydatków, tj. do kosztów operacyjnych 
(definicja kosztów operacyjnych została zawarta poniŜej). 
W związku z powyŜszym naleŜy dokonać ich uszczegółowienia i rozróŜnienia, i tak: 
− „Korzyści pienięŜne” – pozycja ta powinna zawierać oszczędności kosztów operacyjnych, 

które powstały w wyniku realizacji projektu i zostały szczegółowo opisane w Audycie 
energetycznym. 

− „Zmiana kosztów operacyjnych” – pozycja ta powinna zawierać wszelkie inne zmiany 
kosztów operacyjnych, które powstały bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, nie 
zostały opisane w Audycie energetycznym oraz nie zostały uwzględnione w pozycji 
„Korzyści pienięŜne”. 
Zmiana kosztów operacyjnych moŜe występować ze znakiem „+”, co oznacza ich wzrost 
lub ze znakiem „-”, co oznacza ich spadek w stosunku do wartości bazowej. Za wartość 
bazową kosztów operacyjnych uznaje się poziom kosztów operacyjnych podmiotu bez 
realizacji projektu. 

 
Definicja kosztów operacyjnych. 
Koszty operacyjne: dla potrzeb ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz 
wyliczania wartości dofinansowania KE przyjmuje się, Ŝe są to koszty eksploatacji i 
utrzymania, koszty eksploatacyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedaŜą i dystrybucją. Przy 
określeniu kosztów operacyjnych na potrzeby projektu nie naleŜy uwzględniać pozycji, które 
nie powodują rzeczywistego wydatku pienięŜnego. Do kosztów operacyjnych nie naleŜy 
zatem zaliczać kosztów amortyzacji, rezerw na nieprzewidziane wydatki oraz kosztów 
kapitałowych (np. odsetek od kredytów/poŜyczek).  
 

4.1.4. Koszty inwestycyjne. 
− koszty inwestycyjne: 11.550,00 tys. zł, wydatkowane będą zgodnie z 

Tabela nr 1, 
− koszty kwalifikowane ogółem: 11.400,00 tys. zł, 
− koszty kwalifikowane z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej na 

prowadzenie działalności gospodarczej: 11.100,00 tys. zł, w tym: 
o koszty kwalifikowane nie podlegające refundacji: 93,50 tys. zł 

(wyliczone, jako 8,5 % powierzchni na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza), 

− koszty poniesione (wydatki) kwalifikowane: 150,00 tys. zł w roku 2007 
oraz 150,00 tys. zł w roku 2008, 

− koszty niekwalifikowane: 150,00 tys. zł, 
− koszty poniesione (wydatki) niekwalifikowane: 0,00 tys. zł, 

 
4.2. Harmonogram realizacji projektu. 

 
Dla zwiększenia przejrzystości prezentowanego przykładu liczbowego przyjęto poniŜszy 
harmonogram realizacji projektu. 
 



                      Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

Strona 6 z 10 

Tabela 1. Harmonogram realizacji Projektu. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn./Lata Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Okres realizacji projektu (n) lata 1 2 3 4 5

2. Okres uŜytkowania projektu lata 1 2 3 4 5

3. Koszty inwestycyjne kwalifikowane poniesione tys. zł 300,0 150,0 150,0

4. Koszty inwestycyjne niekwalifikowane poniesione tys. zł 0,0 0,0 0,0

5. Koszty inwestycyjne kwalifikowane (do poniesienia) tys. zł 11 100,0 3 500,0 3 800,0 3 800,0

6. Koszty inwestycyjne niekwalifikowane (do poniesienia) tys. zł 150,0 150,0

7. Łącznie koszty inwestycyjne tys. zł 11 550,0 150,0 150,0 3 650,0 3 800,0 3 800,0

8. Działalność gospodarcza (% powierzchni) % 8,5%

9. Wartość kosztów kwalifikowanych objętych pomocą tys. zł 10 431,0

10. Wartość kosztów kwalifikowanych nie objętych pomocą tys. zł 969,0

11. Łącznie koszty kwalifikowane tys. zł 11 400,0

12. Łącznie koszty niekwalifikowane tys. zł 150,0

Harmonogram realizacji Projektu

 
Komentarz: 
Lp. 1 Wiersz informacyjny – okres realizacji projektu. 
Lp. 2 Wiersz informacyjny – okres uŜytkowania = okres trwałości = okres prognozy = okres 

odniesienia dla realizowanego projektu. 
Lp. 3 Koszty inwestycyjne kwalifikowane poniesione - pierwsze wydatki wystąpiły w roku 

2007 i 2008 po 150,00 tys. zł, co łącznie daje 300,00 tys. zł. 
Lp. 4 Koszty inwestycyjne niekwalifikowane poniesione – nie załoŜono wydatkowania. 
Lp. 5 Koszty inwestycyjne kwalifikowane do poniesienia – zestawiono zgodnie z przyjętym 

harmonogramem realizacji projektu. 
Lp. 6 Koszty inwestycyjne niekwalifikowane do poniesienia - zestawiono zgodnie z 

przyjętym harmonogramem realizacji projektu. 
Lp. 7 Łączne koszty inwestycyjne – suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 
Lp. 8 Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami działalność gospodarcza jest prowadzona na 

powierzchni stanowiącej 8,5 % ogólnej powierzchni budynku. 
Lp. 9 Wysokość kosztów kwalifikowanych objętych pomocą stanowi łączną wartość 

kosztów kwalifikowanych pomniejszoną o wartość kosztów kwalifikowanych 
równowaŜną powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Lp. 10 Wartość kosztów kwalifikowanych nie objętych pomocą. Jest to wartość nie 
uwzględniana w kalkulacji luki finansowej. Źródłem finansowania są środki własne 
podmiotu realizującego projekt. 

Lp. 11 Łączne koszty kwalifikowane – suma kosztów kwalifikowanych poniesionych i do 
poniesienia. 

Lp. 12 Łączne koszty niekwalifikowane – suma kosztów niekwalifikowanych poniesionych i 
do poniesienia. 

 
4.3. Struktura finansowania projektu. 

 
Strukturę finansowania projektu, wynikającą z przyjętych załoŜeń, prezentuje poniŜsza tabela. 
 

Tabela 2. Struktura finansowania projektu. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn./Lata Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Koszty kwalifikowane tys. zł 11 400,0 150,0 150,0 3 500,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - wartość kosztów kwalifikowanych objętych pomocą tys. zł 10 431,0 150,0 150,0 2 531,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - wartość kosztów kwalifikowanych nie objętych pomocą tys. zł 969,0 969,0

2. Koszty niekwalifikowane tys. zł 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Koszty inwestycyjne razem tys. zł 11 550,0 150,0 150,0 3 650,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Struktura finansowania Projektu
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Komentarz: 
Struktura kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wynika z przyjętych załoŜeń. 
 

4.4. Źródła finansowania projektu. 
 
Źródła finansowania projektu, zgodnie z załoŜoną strukturą, prezentuje poniŜsza tabela. 
 

Tabela 3. Źródła finansowania projektu. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn./Lata Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Środki własne, w tym: tys. zł 6 334,5 150,0 150,0 2 234,5 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - pokrycie kosztów kwalifikowanych objętych pomocą tys. zł 4 396,5 150,0 150,0 296,5 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - pokrycie kosztów kwalifikowanych nie objętych pomocą tys. zł 969,0 0,0 0,0 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - pokrycie kosztów niekwalifikowanych tys. zł 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Dotacja UE tys. zł 5 215,5 0,0 0,0 1 415,5 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Koszty inwestycyjne razem tys. zł 11 550,0 150,0 150,0 3 650,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródła finansowania Projektu

 
Komentarz: 
ZałoŜono, Ŝe źródłem finansowania kosztów inwestycyjnych będzie dotacja oraz środki 
własne. Nie załoŜono pozyskania zewnętrznego dofinansowania w postaci 
kredytów/poŜyczek. 
 

4.5. Obliczenia poziomu wsparcia. 
 
Oszacowanie wartości dotacji FS przeprowadzono na podstawie tabeli B zamieszczonej na 
stronie internetowej NFOŚiGW (zmodyfikowanej i dostosowanej do przyjętych załoŜeń 
realizacji projektu). 
 

Tabela 4. Obliczenie poziomu wsparcia – załoŜenia. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn./Lata Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Okres realizacji projektu (n) lata 1 2 3 4 5

2. Okres uŜytkowania projektu lata 1 2 3 4 5

3. Inflacja % 102,9% 102,5% 102,2% 102,0% 102,6% 102,6% 102,6% 102,6%

4. Inflacja skumulowana (2009) % 100,0% 102,5% 104,8% 106,9% 109,6% 112,5% 115,4% 118,4%

5. Lata do dyskonta lata 0 1 2 3 4 5 6 7

6. Współczynnik dyskontowy - ceny bieŜące liczba 1,0000 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835

7. Osiągane w kolejnych latach korzyści pienięŜne % 0% 0% 10% 30% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Korzyści pienięŜne w latach prognozy lata 0 0 45 135 225 450 450 450 450 450

9. Zmiana kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w latach prognozy tys. zł 50,0 50,0 50,0

10. Korzyści pienięŜne (wartość na dzień sporządzenia Audytu energetycznego) lata 450,0

11. Zmiana kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) tys. zł 50,0

12. Koszty inwestycyjne - KI tys. zł 11 550,0

13. Koszty kwalifikowane - KK tys. zł 10 431,0

14. Stopa dyskonta - ceny bieŜące % 8,0%

15. Poziom wsparcia dla IX Osi Priorytetowej - ograniczenie instytucjonalne % 50,0%

Obliczenie poziomu wsparcia - załoŜenia

 
 
Komentarz: 
Lp. 1 Wiersz informacyjny – okres realizacji projektu. 
Lp. 2 Wiersz informacyjny – okres uŜytkowania = okres trwałości = okres prognozy = okres 

odniesienia dla realizowanego projektu. 
Lp. 3 Wartość inflacji – zgodnie z danymi dla dokumentu „Warianty rozwoju 

gospodarczego Polski”. 
Lp. 4 Wartość skumulowana inflacji liczona dla bazowego roku 2009 pozwalająca 

przeliczać dowolne wartości na ceny zmienne w danym roku. 
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Lp. 5 Lata do dyskonta. Dyskontowanie jest procesem dostosowywania przyszłej wartości 
przychodów, kosztów, korzyści, itp. do ich obecnej wartości przy uŜyciu stopy 
dyskontowej. Jako rok zerowy dla rachunku dyskonta przyjmuje się rok złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie, tj. rok 2009 (zgodnie z wytycznymi MRR z 15.01.2009 r.). 
Jest to równocześnie pierwszy rok z okresu odniesienia (horyzontu czasowego 
inwestycji).  

Lp. 6 Współczynniki dyskonta obliczone wg wzoru: 
WK (współczynnik dyskontowy) = 1/((1+stopa dyskonta)^rok dyskonta) 

Lp. 7 Procentowa wartość wystąpienia korzyści pienięŜnych w latach realizacji i 
eksploatacji projektu (zgodnie z przyjętymi załoŜeniami).  

Lp. 8 Wartość korzyści pienięŜnych w latach realizacji i eksploatacji projektu obliczona na 
podstawie załoŜeń z Lp. 7. 

Lp. 9 Zmiana kosztów operacyjnych (wzrost) w latach prognozy - przyjęta na podstawie 
załoŜeń. 

Lp. 10 Wartość docelowa korzyści pienięŜnych prezentowana na podstawie wyliczeń z 
audytu energetycznego. 

Lp. 11 Zmiana kosztów operacyjnych (wzrost) przyjęta na podstawie załoŜeń. 
Lp. 12 Suma kosztów inwestycyjnych przyjęta na podstawie kosztorysu. 
Lp. 13 Suma kosztów kwalifikowanych uwzględniających prowadzenie działalności 

gospodarczej. 
Lp. 14 Stopa dyskonta dla obliczeń w cenach bieŜących. 
Lp. 15 Poziom wsparcia dla IX Osi – ograniczenia instytucjonalne. Zgodnie z przyjętymi 

kryteriami dla IX Osi Priorytetowej, Działanie 9.3. 
 

Tabela 5. Obliczenia poziomu wsparcia. 

Lp. Skrót Wyszczególnienie Jedn./ Lata Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Okres realizacji projektu (n) lata 1 2 3 4 5

2. Okres uŜytkowania projektu lata 1 2 3 4 5

3. KI Koszty inwestycyjne - ceny bieŜące tys. zł 11 550,0 3 950,0 3 800,0 3 800,0

4. Koszty inwestycyjne - zdyskontowane - ceny bieŜące tys. zł 3 950,0 3 518,5 3 257,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. KP Korzyści pienięŜne -  ceny bieŜące tys. zł 45,0 138,4 235,7 480,8 493,3 506,2 519,3 532,8

6. Korzyści pienięŜne - zdyskontowane - ceny bieŜące tys. zł 45,0 128,1 202,1 381,7 362,6 344,5 327,3 310,9

7. KO Zmiana kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) - ceny bieŜące tys. zł 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Zmiana kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) - zdyskontowane - ceny 
bieŜące

tys. zł 50,0 46,3 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. ZKI NPV kosztów inwestycyjnych - ceny bieŜące tys. zł 10 726,4

10. ZKP NPV korzyści pienięŜnych - ceny bieŜące tys. zł 2 102,1

11. ZKO NPV kosztów operacyjnych - ceny bieŜące tys. zł 139,2

12. MD Maksymalny udział dotacji w KK - ceny bieŜące % 81,70%

13. D Poziom wsparcia - dotacja FS - ceny bieŜące tys. zł 5 215,50

Obliczenie poziomu wsparcia

 
 
Komentarz: 
Lp. 1 Wiersz informacyjny – okres realizacji projektu. 
Lp. 2 Wiersz informacyjny – okres uŜytkowania = okres trwałości = okres prognozy = okres 

odniesienia dla realizowanego projektu. 
Wiersze od Lp. 3 do Lp. 13  słuŜą do obliczenia poziomu wsparcia zgodnie z załoŜeniami 
zawartymi w „Metodyce wyliczania udziału dofinansowania” dla IX Osi priorytetowej, 
Działanie 9.3. 
 
Wyznaczamy stopę luki finansowej wg wzoru:  
MD = 1 – (ZKP-ZKO)/ZKI 
MD = 1 – (2.102,1 – 139,2) / 10.726,4 = 0,8170  
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Stopa luki finansowej wynosi 0,8170. PoniewaŜ ograniczenia instytucjonalne wskazują, iŜ nie 
moŜe ona przekraczać 0,5, w tym przypadku przyjmujemy MD jako 0,5. 
 
Wniosek: 
Udział dotacji w tym przypadku wynosi 50,0% kosztów kwalifikowanych, czyli wielkość 
dotacji wynosi, zgodnie z wzorem: 
 
D = MD x KK 
D = 50% x 10.431,0 tys. zł = 5.215,50 tys. zł. 
 

4.6. Obliczenie wskaźników efektywności finansowej. 
 
Wskaźniki efektywności finansowej projektu, to: 

− finansowa bieŜąca wartość netto inwestycji - FNPV/c, 
− finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji - FRR/c, 

 
BieŜąca wartość netto (NPV) to suma zdyskontowanych oddzielnie dla kaŜdego roku 
przepływów pienięŜnych netto (róŜnica pomiędzy wpływami i wydatkami) zaobserwowanych 
w całym okresie odniesienia, przy załoŜonym stałym poziomie stopy dyskontowej. W ramach 
analizy finansowej wylicza się finansową bieŜącą wartość netto - FNPV. 
Finansowa bieŜąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) jest sumą zdyskontowanych strumieni 
pienięŜnych netto generowanych przez projekt obliczoną bez względu na strukturę 
finansowania projektu. 
 
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, przy której bieŜąca wartość netto 
strumienia kosztów i korzyści równa jest 0. W ramach analizy finansowej ustalana jest 
finansowa stopa zwrotu (FRR). Wewnętrzną stopę zwrotu porównuje się z wysokością 
wskaźnika wzorcowego (np. wysokością stopy dyskontowej przyjętej do analizy wyraŜającej 
alternatywny koszt kapitału), aby ocenić efektywność proponowanego projekt 
 
Wytyczne do obliczenia wskaźników efektywności są zawarte w dokumencie „NSRO 2007-
2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych w tym, projektów generujących dochód” zatwierdzonym przez Ministra 
Rozwoju Regionalnego, Panią E. Bieńkowską w dniu 15.01.2009 roku. 

 

Tabela 6. Wskaźniki efektywności finansowej bez dotacji FS. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn./Lata Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Okres realizacji projektu (n) lata 1 2 3 4 5

2. Okres uŜytkowania projektu lata 1 2 3 4 5

3. Koszty inwestycyjne - ceny bieŜące tys. zł 11 550,0 3 950,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Zmiana kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) - ceny bieŜące tys. zł 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Korzyści pienięŜne -  ceny bieŜące tys. zł 45,0 138,4 235,7 480,8 493,3 506,2 519,3 532,8

6. Przychody netto projektu tys. zł -3 955,0 -3 711,6 -3 614,3 480,8 493,3 506,2 519,3 532,8

7. Stopa dyskontowa % 8,0%

8. FNPV/c (8%) - bez dotacji FS tys. zł -8 763,4

9. FRR/c - bez dotacji % -29,3%

Wskaźnik efektywności finansowej - FNPV/c bez dotacji FS
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Tabela 7. Wskaźniki efektywności finansowej z dotacją FS. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn./Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Okres realizacji projektu (n) lata 1 2 3 4 5

2. Okres uŜytkowania projektu lata 1 2 3 4 5

3. Koszty inwestycyjne - ceny bieŜące tys. zł 11 550,0 3 950,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Zmiana kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) - ceny bieŜące tys. zł 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Korzyści pienięŜne -  ceny bieŜące tys. zł 45,0 138,4 235,7 480,8 493,3 506,2 519,3 532,8

6. Dotacja tys. zł 5 215,5 1 783,7 1 715,9 1 715,9

7. Przychody netto projektu tys. zł -2 171,3 -1 995,7 -1 898,4 480,8 493,3 506,2 519,3 532,8

8. Stopa dyskontowa % 8,0%

9. FNPV/c (8%) - z dotacją FS tys. zł -3 919,8

10. FRR/c - z dotacją % -18,7%

Wskaźnik efektywności finansowej - FNPV/c z dotacją FS

 
 
Komentarz: 
Lp. 1 Wiersz informacyjny – okres realizacji projektu. 
Lp. 2 Wiersz informacyjny – okres uŜytkowania = okres trwałości = okres prognozy = okres 

odniesienia dla realizowanego projektu. 
Lp. 6 Dotacja. W celu uproszczenia obliczeń przyjęto sztuczne załoŜenie, Ŝe wpływy dotacji 

będą proporcjonalne do wydatków inwestycyjnych. 
Wiersze od Lp. 3 do Lp. 7 w Tabela 6 oraz od Lp. 3 do Lp. 8 w  
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Tabela 7 słuŜą do obliczenia wysokości wskaźników efektywności finansowej bez dotacji 
oraz z dotacją zgodnie z załoŜeniami zawartymi w dokumencie „NSRO 2007-2013. Wytyczne 
w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w 
tym, projektów generujących dochód”, Załączniku nr 3 – Zestawienie kategorii przepływów 
pienięŜnych branych pod uwagę w celu wyliczania wskaźników efektywności finansowej i 
ekonomicznej oraz wzory do obliczania tych wskaźników. 

 
Interpretacja wyliczonych wskaźników efektywności finansowej.  
Otrzymana wartość FNPV/c bez dotacji wznosi (-) 8.763,4 tys. zł, a wartość FRR/c (-) 29,3%, 
co świadczy o braku finansowej opłacalności inwestycji. Dla projektu wymagającego 
dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/c nie uwzględniający dofinansowania z 
funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/c wartość niŜszą od stopy dyskontowej 
uŜytej w analizie finansowej. Otrzymana ujemna wartość FNPV/c świadczy o tym, Ŝe 
przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów i Ŝe dla realizacji projektu 
potrzebne będzie dofinansowanie. 
Dodatkowo naleŜy stwierdzić, Ŝe otrzymana ujemna wartość FRR/c jest niŜsza od przyjętej 
stopy dyskontowej oraz FNPV/c jest ujemna, co w sumie oznacza, Ŝe bieŜąca wartość 
przyszłych przychodów jest niŜsza niŜ bieŜąca wartość kosztów projektu. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe proponowany Projekt jest przedsięwzięciem publicznym i nie 
moŜna oczekiwać, iŜ będzie on generował wysoką komercyjną stopę zwrotu. 
Otrzymane wartości mieszczą się w granicach charakterystycznych dla przedsięwzięć 
inwestycyjnych wymagających dofinansowania z środków UE. 


