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1
 Będąca elementem studium wykonalności bądź stanowiąca odrębny dokument (w zależności od tego, jak duży dystans czasowy dzieli termin 

opracowania studium, którego składową była ta Analiza oraz termin wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie oraz czy spowodowało to 

istotną dezaktualizację danych zawartych w tej Analizie).  

W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 50 mln euro, analiza kosztów i korzyści stanowi element studium wykonalności 

ograniczona jest do jakościowej i ilościowej oceny ekonomicznych, społecznych i środowiskowych korzyści, które nie zostały 

uwzględnione w analizie finansowej, bez ich przeliczania na wartości pieniężne – zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

 

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO



IV Priorytet 

 
Studium wykonalności przedsięwzięcia – MAŁY PROJEKT,  

którego koszt całkowity nie przekracza 50 mln EUR 

 
 
Studium powinno być wykonane zgodnie z podanym poniżej zakresem: 

 

1. Informacja o wnioskodawcy.  
1.1. Forma prawna i struktura własnościowa podmiotu obecna i planowana  

(wraz z załączeniem wypisu z księgi udziałów-kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez Wnioskodawcę. Dotyczy podmiotów, które zobowiązane są  
do posiadania księgi udziałów)  

1.2. Wskazanie podmiotu, na którym spoczywają prawa i obowiązki inwestora oraz  

do którego kierowane jest dofinansowanie.  

1.3.  Model instytucjonalny: w czasie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.  

 

2. Przedmiot studium wykonalności.  
2.1. Nazwa przedsięwzięcia.  

2.2. Cele przedsięwzięcia. (należy przedstawić cele przedsięwzięcia na poziomie 

przedsiębiorstwa oraz wykazać zgodność celów przedsięwzięcia z celami Programu 

Operacyjnego i celami Działania, a także przedstawić rezultaty.)  

2.3. Techniczno – ekologiczna koncepcja przedsięwzięcia. 

 

3. Opis przedsięwzięcia.  
3.1. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

a) lokalizacja, 

b) opis istniejącej infrastruktury, związanej z realizacją przedsięwzięcia wraz ze stanem 

technicznym 

c) zakres rzeczowy przedsięwzięcia i aspekty techniczne: 

- opis wykonywanych prac w podziale na etapy, użyte materiały 

- informacje dotyczące mocy produkcyjnych (moce produkcyjne przed i po realizacji 

projektu, w jednostkach na rok, data odniesienia, stopa wykorzystania mocy 

produkcyjnych) 

d) technologia 

3.2. Jeśli projekt jest etapem większego przedsięwzięcia przedstawić opis proponowanych 

etapów i kryteriów przyjętych przy podziale na etapy  

3.3.  Planowany koszt przedsięwzięcia ogółem i jego wydatki kwalifikowane 

 

4. Analiza alternatywnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych  

Przedstawić alternatywne rozwiązania z uzasadnieniem dokonanego wyboru, w oparciu  

o planowaną efektywność kosztową inwestycji, wraz z analizą wariantu zerowego  

(zaniechanie realizacji inwestycji). 

 

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.  

 

6. Plan wdrożenia przedsięwzięcia 
6.1. Struktura organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie przedsięwzięcia, 

6.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne, 

6.3. Przygotowanie do realizacji inwestycji (stan wynikający z uzyskanych 

decyzji/pozwoleń) 
6.4. Harmonogram realizacji inwestycji 

 

 

 



7. Finansowanie przedsięwzięcia. 
7.1. Plan finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach 

7.2. Proponowana struktura finansowania kosztów przedsięwzięcia wraz z określeniem 

planowanego wkładu z funduszu EFRR 

7.3. Jeżeli w strukturze finansowania inwestycji planuje się finansowanie 

pożyczką/kredytem z zewnętrznego źródła, przedstawić zdolność wnioskodawcy  

do przyjęcia i obsługi zadłużenia, w tym: 

− analiza zdolności wnioskodawcy do obsługi planowanego zadłużenia związanego  

z realizacją projektu, 

− warunki finansowe (oprocentowanie, spłata, zabezpieczenie)  

 

8. Analiza finansowa 
8.1. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy za ostatnie 2 lata.  

8.2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do prognozy, metodyka analizy 

Do analizy sytuacji finansowej należy przyjąć założenia makroekonomiczne 

zaproponowane przez MRR – Warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa 

w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej oraz w Podrozdziale 11.3.1 

Założenia i struktura modelu – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód, MRR/H/14(2)01/2009.  

8.3. Analiza popytu, prognoza przychodów sporządzona w oparciu o analizę rynku 

wnioskodawcy (usługi/produkty, konkurenci, nabywcy, ceny, dystrybucja). 

8.4. Założenia i prognoza kosztów, w tym: 

− ocena wpływu inwestycji na koszty działalności wnioskodawcy.  

8.5. Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy wnioskodawcy. 

8.6. Prognoza rachunku zysków i strat (koszty i przychody wyodrębnione  

dla przedsięwzięcia oraz rachunek zysków i strat dla przedsiębiorstwa). 

8.7. Prognoza bilansu (dla przedsiębiorstwa). 

8.8. Prognoza przepływów pieniężnych (planowane przepływy finansowe  

dla przedsięwzięcia oraz przepływy środków pieniężnych  dla przedsiębiorstwa). 

8.9. Obliczenie wskaźników efektywności (FRR/C, FNPV/C). 

8.10. Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej (wskaźniki 

obrazujące sytuację wnioskodawcy, wybrane zgodnie ze specyfiką branży). 

 

9. Analiza kosztów i korzyści społeczno- gospodarczych (należy przeprowadzić jakościową i ilościową 
ocenę ekonomicznych, społecznych i środowiskowych korzyści, które nie zostały uwzględnione  

w analizie finansowej, bez ich przeliczania na wartości pieniężne – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód.) 

 

10. Ocena ryzyka i analiza wrażliwości, 

10.1 Analiza ryzyka - należy przedstawić ocenę prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia danego 

ryzyka poprzez przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa (niskiego, średniego 

i wysokiego) oraz opisać okoliczności, jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji wraz  

ze wskazaniem działań, które podejmie Wnioskodawca w sytuacji wystąpienia ryzyk powodujących 

zagrożenie wystąpienia utraty płynności finansowej podmiotu np. wskazanie skąd będą pozyskane 

dodatkowe środki na zapewnienie finansowania inwestycji i działalności. 

 

10.2 Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości ma za zadanie zbadanie wpływu zdefiniowanych, istotnych czynników ryzyka na: 

− wskaźniki efektywności finansowej - wyliczone dla przedsiębiorstwa z projektem oraz na saldo 

niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych - wyliczone  

dla przedsiębiorstwa z projektem, 



− analiza wrażliwości powinna zostać sporządzona w dwóch wariantach podstawowym  

i pesymistycznym. W przypadku braku analizy w wariancie pesymistycznym powinien zostać 
przedstawiony odpowiedni komentarze i wyjaśnienie dotyczące jego pominięcia 

 

 

Wyjaśnienia do studium wykonalności: 
 

1. Dokumentem związanym z niniejszym zakresem studium wykonalności są „Wytyczne  

w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów, w tym projektów 

generujących dochód” zatwierdzone przez Minister Rozwoju Regionalnego.  

Wytyczne te określają sposób opracowania wybranych elementów studium wykonalności 

przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych.  

2. Zgodnie z ww. dokumentem okres odniesienia należy interpretować jako „okres, za który 

należy sporządzać prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany 

projekt, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Rachunek zysków i strat wraz  

z bilansem i rachunkiem przepływów pieniężnych łącznie tworzą sprawozdania finansowe,  

co oznacza, że przyjęty dla przepływów pieniężnych okres odniesienia przekłada się 
bezpośrednio na okres prognozy sprawozdań finansowych. Dla projektów realizowanych  

w ramach IV priorytetu PO IiŚ, zaleca się przyjęcie okresu odniesienia rekomendowanego 

przez KE dla sektora przemysłowego, co oznacza, że prognoza sprawozdań finansowych 

powinna być sporządzana na okres minimum 10 lat, z uwzględnieniem generalnej zasady 

dotyczącej okresu odniesienia, zgodnie z którą okres odniesienia jest uzależniony od rodzaju 

inwestycji i powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu planowanego  

do dofinansowania z funduszy UE. Podsumowując, jako okres odniesienia/prognoz 

finansowych/okres dyskonta - zgodnie z Wytycznymi MRR dla projektów realizowanych  

w ramach IV priorytetu PO IiŚ - należy przyjąć 10-cio letni okres sporządzania prognoz analiz 

finansowych oraz 10-cio letni okres dyskontowania wartości finansowych i ekonomicznych. 

Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich projektów, bez względu na całkowite koszty ich 

realizacji. 

3. Analiza finansowa może być sporządzona w cenach stałych bądź zmiennych, przy czym należy 

pamiętać o odpowiednim zastosowaniu stopy dyskontowej (5% dla cen stałych; 8% dla cen 

zmiennych). 

4. Studium wykonalności ma być opracowane (i złożone) wraz z modelem finansowym.  

Model (plik xls) powinien składać się z trzech części: założeń, obliczeń i wyników (dopuszcza 

się zastosowanie nie więcej niż 10 arkuszy). Arkusz z założeniami powinien zawierać 
wszystkie wprowadzane dane (zarówno założenia, jak i dane liczbowe). Wszystkie obliczenia 

powinny być zawarte w jednym arkuszu o tylu wierszach, ile jest to potrzebne; w arkuszu 

obliczenia nie powinny być wpisywane żadne dane, powinny one być powiązane formułami  

z danymi wprowadzonymi w arkuszu z założeniami. Arkusze z wynikami powinny zawierać 
wszystkie tabele i załączniki do studium wykonalności; nie powinny tam występować żadne 

obliczenia; cała zawartość powinna być pobierana albo z arkusza obliczeń, albo z arkusza 

założeń. Arkusz kalkulacyjny (xls) z pełnym modelem finansowym powinien być 
udostępniony, co oznacza, że nie może być chroniony. Powinien być aktywny i udostępniony. 

Model finansowy nie powinien zawierać łącz do arkuszy zewnętrznych. Zgodnie z Wytycznymi 

MRR cały model finansowy powinien być zawarty w jednym arkuszu. 

 

UWAGA: przykładowe tabele finansowe zamieszczone za stronie NFOŚiGW  

nie stanowią/zastępują aktywnego modelu finansowego. Zaleca się ich wykorzystanie w celu 

prezentacji wyników obliczeń. 
 

 

 



5. Metodologia analizy finansowej, powinna zostać przeprowadzona zgodnie z wytycznymi MRR
2
 

w tym zakresie. Dla projektów realizowanych w ramach PO IiŚ analiza finansowa powinna 

zostać przeprowadzona w oparciu o metodę standardową lub złożoną. Generalną zasadą jest, 

aby analiza finansowa została przeprowadzona w oparciu o metodologię zdyskontowanych 

przepływów środków pieniężnych (DCF). 

6. W studium wykonalności należy przedstawić model instytucjonalny realizacji projektu.  

Jeżeli wskazane są inne podmioty (niż wnioskodawca) uczestniczące w projekcie, należy podać 
także ich status formalno-prawny. W sytuacji gdy zaplanowany model instytucjonalny 

przedsięwzięcia wskazuje na odrębność formalno-prawną podmiotów wchodzących w prawa  

i obowiązki: beneficjenta dotacji i pożyczkobiorcy, zleceniodawcy kontraktów, kredytobiorcy 

oraz właścicielami aktywów (na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie  

lub pochodzących z realizacji przedsięwzięcia) należy to jednoznacznie zaprezentować. 
7. Jeżeli wskazano inne podmioty, nie będące wnioskodawcą to należy opisać założenia modelu 

instytucjonalnego przedsięwzięcia, określając relacje pomiędzy wskazanymi podmiotami 

uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia, dotyczące m. in.: 

- struktury własnościowej majątku, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie (obecnej 

i planowanej w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia), 

- struktury własnościowej aktywów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, w czasie 

trwania jego realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, 

- sposobu realizacji przepływów finansowych związanych z planowaną strukturą finansowania 

przedsięwzięcia. 

Powyższe informacje powinny potwierdzać, że model instytucjonalny określa taki sposób 

dysponowania aktywami wytworzonymi w ramach przedsięwzięcia, aby zostało 

zagwarantowane istnienie przejrzystej struktury własności aktywów powstałych w wyniku 

realizacji inwestycji przy zaprojektowaniu najefektywniejszego kosztowo sposobu realizacji 

przedsięwzięcia- w tym sposobu jego finansowania i zarządzania wytworzonym majątkiem. 

Tak zaprojektowany model instytucjonalny powinien zostać odzwierciedlony w modelu 

finansowym, zawierającym prognozy finansowe podmiotu przyszłego właściciela 

(użytkownika) majątku pochodzącego z realizacji przedsięwzięcia. Szczególnie istotne jest 

prawidłowe ujęcie wartości aktywów pochodzących z przedsięwzięcia, źródeł finansowania 

wraz z kosztami ich obsługi, amortyzacji majątku pochodzącego z przedsięwzięcia lub kosztów 

jego użytkowania, rozliczenia zaplanowanych dotacji. 

8. Należy przedstawić alternatywne rozwiązania techniczne w powiązaniu z aspektami 

organizacyjnymi mającymi wpływ na realizację przedsięwzięcia, w szczególności na jego 

efektywność kosztową.  
9. Należy przedstawić przewidywany efekt ekologiczny po zrealizowaniu przedsięwzięcia  

w ramach określonego Poddziałania, jak również pokazać w jaki sposób przedsięwzięcie 

wpłynie na stan środowiska w innych dziedzinach. 

10. Analiza finansowa ma na celu: 

− weryfikację wykonalności i trwałości finansowej przedsiębiorstwa realizującego projekt 

UWAGA: podstawę trwałości finansowej stanowi analiza wskaźnika WPOD oraz salda 

niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa  

z projektem, 

− ustalenie wskaźników efektywności finansowej (FNPV/C, FRR/C)  

UWAGA: zestawienie kategorii przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu 

wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej oraz wzory do obliczenia 

tych wskaźników prezentuje załącznik nr 3 do „Wytycznych w zakresie wybranych 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochodów” 

− sporządzenie projekcji sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa realizującego projekt  

                                                 
2
 NSRO 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowywaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (www.mrr.gov.pl; obowiązujące wytyczne). 



UWAGA: w przypadku kiedy podmiot (zgodnie z regulacjami Ustawy o rachunkowości) 

nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,  na potrzeby 

aplikowania w ramach konkursu IV priorytetuPO IiŚ  sporządzenić taką projekcję, 
− sporządzenie analizy wskaźnikowej obrazującej sytuację finansową i majątkową 

beneficjenta  

UWAGA - podstawowe minimum to: 

− wskaźniki rentowności (w tym: sprzedaży, aktywów ROA i kapitału własnego ROE),  

− wskaźniki dotyczące zadłużenia (w tym: zobowiązania ogółem w stosunku do aktywów, 

wskaźnik (WPOD) pokrycia obsługi długu liczony jako suma środków pieniężnych  

na początek danego okresu, przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej  

i wpływów z działalności finansowej dzielona przez sumę wydatków z działalności 

finansowej - dotyczy głównie spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami ich obsługi, 

oraz wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem brutto), 

− wskaźniki płynności (w tym: bieżący i szybki), 

− wskaźniki aktywności gospodarczej (w tym: rotacja zapasów, należności zobowiązań 
krótkoterminowych liczona w dniach), 

− branżowe wskaźniki sprawności działania obrazujące wydajność przedsiębiorstwa  

np. przychody (zysk) na zatrudnionego, zysk na jednostkę produktu, liczba zatrudnionych 

na jednostkę produktu itp. 

11. Należy pamiętać o poprawnym rozliczeniu dotacji. Rozliczenie dotacji w czasie powinno zostać 
dokonane w rachunku zysków i strat (poprzez pozostałe przychody operacyjne) oraz w bilansie 

(poprzez rozliczenia międzyokresowe) zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 

 

12. Przeprowadzenie oceny ryzyka i analizy wrażliwości ma na celu oszacowanie trwałości 

finansowej inwestycji, w zakresie czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty 

płynności finansowej. Przeprowadzenie pełnej analizy wrażliwości ma charakter obligatoryjny 

dla wszystkich projektów, tj. projektów dużych oraz projektów niebędących dużymi.  

Powinna być sporządzona w oparciu o „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód”(obowiązujące wytyczne MRR). 

 

 

 

 

 


