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WPROWADZENIE 

Niniejszy wzór studium wraz z instrukcją jego wypełniania określa wymagania w zakresie pożądanej formy 

oraz zawartości studium wykonalności projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”: 

Instrukcja ta dotyczy dokumentu pod nazwą studium wykonalności, stanowiącego obowiązkowy załącznik do 

dokumentacji aplikacyjnej. Oprócz podanych obligatoryjnych elementów, studium wykonalności może 

zawierać dodatkowe informacje, rozwijające zapisy podane we wniosku aplikacyjnym. Istotnym jest aby 

zapisy wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności, w szczególności analiz finansowych, wykazywały 

spójność. 

Istnieje możliwość przygotowania studium wykonalności w odmiennej - od wskazanej tutaj - formie, musi 

ono jednak zawierać wszystkie wskazane w dokumencie elementy i niezbędne informacje, a metodologia 

wyznaczania wskaźników analizy finansowej i ekonomicznej winna być tożsama ze wskazaną w instrukcji. 
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1. WSTĘP - PODSUMOWANIE 

Ten punkt zawierać musi wprowadzenie do projektu oraz streszczenie całości dokumentu, zawierające 

konieczne do oceny elementy. Część ta powinna być krótka i zwięzła oraz musi zawierać przynajmniej: 

1. Tło projektu (krótkie, ogólne omówienie przyczyn jakie spowodowały inicjację projektu). W tym 

punkcie powinny się znaleźć przede wszystkim warunki szczegółowe dotyczące jednostki 

prowadzącej oraz JOPS objętej projektem (np. dane dotyczące liczby osób oczekujących na miejsca i 

w związku z tym konieczności zwiększenia liczby miejsc, opis przyczyn dla których obiekt posiada 

warunkową zgodę na prowadzenie działalności itp.), 

2. Cele projektu wraz z tabelaryczną kwantyfikacją (wskaźniki produktu i rezultatu) – przy czym 

szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników powinna się znaleźć w innym rozdziale, 

3. Planowany poziom nakładów inwestycyjnych i szkoleniowych na realizację projektu z podziałem na 

koszty w ramach Komponentu I i Komponentu II z określeniem wysokości kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych w podziale na inwestycje, część szkoleniową, elementy przygotowawcze i 

zarządzanie oraz promocję (przedstawione w formie tabelarycznej, z wyszczególnieniem % udziału 

każdego ze składników w całości przedsięwzięcia – przykładowo osobno w ramach każdego z 

komponentów działania właściwe np. prace przygotowawcze, działania właściwe np. inwestycyjne, 

zarządzanie projektem, promocję.). W tym punkcie również zawarta musi być informacja o 

wnioskowanym poziomie dofinansowania projektu, 

4. Ramy czasowe realizacji – harmonogram realizacji projektu w formie tabelarycznej, 

5. Forma realizacji projektu – czy projekt posiada dokumentację i wymagane pozwolenia, czy np. ma 

być realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

6. Wyniki i wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (m. in. wskaźniki efektywności finansowej, 

weryfikacji trwałości finansowej, społeczno-ekonomiczne efekty realizacji projektu) oraz opis 

odbiorców projektu, 

7. Informacje odnośnie opisu projektu pod kątem kryteriów oceny merytorycznej wg poniższego 

schematu: 
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Tabela 1. Spis najważniejszych informacji 

Lp. Opis kryterium Numery stron w dokumencie, gdzie znajdują 

się wymagane informacje 

1 Innowacyjność projektu  

2 Zaspokojenie potrzeb społecznych na 

danym obszarze koncentracji geograficznej 

 

3 Komplementarność projektu z innymi 

zrealizowanymi bądź realizowanymi projektami 

 

4 Komplementarność projektu z 

obowiązującymi strategiami 

 

5 Osiąganie, utrzymanie lub rozszerzanie 

standardów określonych w przepisach 

prawa 

 

6 Ocena potrzeby realizacji projektu  

7 Opis działań w ramach projektu  

8 Określenie grup docelowych odbiorców  

9 Stan przygotowania projektu do realizacji 

(posiadane dokumentacje, posiadane 

wymagane prawem zezwolenia) 

 

10 Powiązanie przedsięwzięć inwestycyjnych 

oraz szkoleniowych 

 

11 Opis luk kompetencyjnych personelu 

(charakterystyka podniesienia kwalifikacji 

personelu) 

 

12 Harmonogram działań (umiejscowienie w 

czasie poszczególnych działań 

inwestycyjnych wraz z rozmieszczeniem 

postępowań przetargowych lub postępowań 

wyboru wykonawców zarówno w 

komponencie I, jak i komponencie II 

 

13 Potencjał instytucjonalny Wnioskodawcy  

14 Potencjał organizacyjny Wnioskodawcy  

15 Definicja ryzyk związanych z realizacją 

Projektu oraz opis metody zarządzania 

ryzykiem 
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Lp. Opis kryterium Numery stron w dokumencie, gdzie znajdują 

się wymagane informacje 

16 Opis produktów i rezultatów wraz z metodą 

ich obliczania i metodami monitoringu 

wskaźników 

 

17 Założenia budżetowe (wraz z tabelami 

kosztów jednostkowych jeśli istnieją) wraz z 

podstawą szacowania kosztów (kosztorysy, 

zapytania ofertowe, badanie rynku z 

przytoczeniem segmentu, okresu badania 

oraz regionem badania) 

 

18 Zachowanie trwałości   

19 Wyniki analizy finansowej  

20 Wyniki analizy ekonomicznej  

21 Wyniki analizy ryzyka  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

9 
 
 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT  PROJEKTU 

Należy opisać podstawowe informacje dotyczące projektu: 

 tytuł projektu, 

 nazwę wnioskodawcy (jednostki prowadzącej lub upoważnionej) i realizatora projektu oraz JOPS 

objętej projektem, 

 formę realizacji (czy projekt realizowany będzie  przez wnioskodawcę samodzielnie czy w formule 

partnerskiej), 

 tło i genezę projektu, 

 krótką charakterystykę zakresu rzeczowego projektu (streszczenie opisu działań w projekcie w części 

inwestycyjnej i szkoleniowej), 

 lokalizację projektu – w szczególności należy opisać obszar na jakim będzie realizowany projekt i na 

jaki będzie oddziaływał – obszar realizacji projektu i jego oddziaływania musi się znajdować w obrębie 

województwa małopolskiego. Projekty spoza tego obszaru nie będą oceniane. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

10 
 
 

3. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM 

KONTEKSTU STRATEGICZNEGO 

W tym punkcie należy wskazać kluczowe cechy istotne z punktu widzenia projektu tak, aby stanowiły 

podstawy dla zdefiniowania problemów w sektorze i obszarze, w którym działa wnioskodawca i JOPS objęta 

projektem. Opisywane w tym rozdziale parametry muszą dotyczyć wyłącznie danych powiązanych z 

działalnością wnioskodawcy i JOPS objętej projektem oraz muszą stanowić podstawę do opisania problemów 

w tym obszarze (przykładowo: struktura demograficzna w podziale na grupy wiekowe z uwzględnieniem 

prognoz demograficznych, średni dochód na osobę, ilość osób zagrożonych wykluczeniem z powodu 

ubóstwa, dane dotyczące liczby potencjalnych użytkowników infrastruktury wchodzącej w skład JOPS objętej 

projektem o zarządzanej przez wnioskodawcę itp.). Analiza powinna opierać się o aktualne dane 

statystyczne, które potwierdzać będą stan faktyczny (analiza podaży) z uwzględnieniem danych za ostatnie 3 

lata wraz z podaniem źródeł pozyskania tych danych. Istotne będą dane demograficzne, dane na temat ilości 

funkcjonujących na danym terenie placówek o podobnym charakterze, ilości miejsc, specyfiki działalności 

poszczególnych placówek. Zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak liczba mieszkańców gminy, 

ukształtowanie terenu itp. o ile nie mają bezpośredniego związku z tematyką projektu, należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum. 

 

3.1. Komplementarność z dokumentami strategicznymi 

W tym punkcie musi zostać zaprezentowana spójność Projektu z obowiązującymi dokumentami 

strategicznymi na szczeblu sektorowym, wojewódzkim i lokalnym, również z założeniami programów 

pomocowych, a także strategią rozwoju Wnioskodawcy. Wykazanie spójności z dokumentami strategicznymi 

na danym terenie/w danym sektorze stanowi dowód, iż Wnioskodawca działa planowo i posiada lub też 

wpisuje się w spójną politykę rozwoju danego terenu/sektora. 
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4. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 

Na podstawie przeprowadzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem 

kontekstu dokumentów strategicznych - należy wskazać problemy występujące na danym terenie/w danym 

sektorze. Następnie należy określić te problemy, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich 

rozwiązania, uzasadniając równocześnie swój wybór. Pomocne jest przedstawienie drzewa problemów w 

formie graficznej, aby jasno wykazać ich wzajemne powiązania, a następnie w kolejnym punkcie wykazać 

logiczne powiązanie celów projektu mających rozwiązać te problemy. 
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5. LOGIKA INTERWENCJI 

W punkcie tym należy wykazać logiczne powiązanie wskazanych przez Wnioskodawcę do rozwiązania 

problemów z celami Projektu. Należy przedstawić w jaki sposób działania zaplanowane w ramach projektu, 

realizujące postawione przez Wnioskodawcę cele, przełożą się na likwidację lub ograniczenie wybranych 

problemów. 

 

5.1. Cel ogólny projektu 

Należy opisać długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające poza natychmiastowe 

efekty dla Wnioskodawcy i JOPS objętej projektem (poza harmonogram realizacji projektu), cele te muszą 

być spójne z celami programu w ramach którego Wnioskodawca zamierza uzyskać dofinansowanie. Cele 

ogólne Projektu przyczyniają się do realizacji celu jaki wyznaczony został w danym programie, natomiast nie 

pozwalają go zrealizować w całości (do realizacji celu programu konieczna jest realizacja wielu działań w kilku 

obszarach). Rekomendowane jest wyznaczenie nie więcej niż 2 celów ogólnych. 

 

5.2. Cel bezpośredni projektu 

Należy opisać konsekwencje zrealizowanego projektu bezpośrednio związane z Wnioskodawcą  i JOPS 

objętym projektem i/lub jego sytuacją, które zostaną uzyskane po zakończeniu jego realizacji. Cel 

bezpośredni projektu to efekt założony dla danego projektu. Możliwe jest zdefiniowanie kilku celów 

bezpośrednich Projektu. Cel ten powinien zostać precyzyjnie określony za pomocą wskaźników rezultatu 

projektu, które bezpośrednio przełożą się na potrzeby odbiorców projektu. Ze względu na konieczność 

kwantyfikacji efektów oraz okresowego monitorowania (wraz z dokonywaniem zapisów dla tego 

monitorowania), rekomenduje się wyznaczenie nie więcej niż 4 celów bezpośrednich. 

 

5.3. Produkty projektu 

Należy określić i skwantyfikować bezpośrednie, materialne efekty realizacji poszczególnych działań w ramach 

projektu (np. powierzchnię wyremontowanych obiektów, powierzchnię uporządkowaną, wyposażoną w 

urządzenia rekreacyjne i rehabilitacyjne, ilość zakupionego sprzętu i urządzeń). W tym punkcie należy opisać 

inwestycje i inne dobra powstałe bądź pozyskane w ramach projektu, które po zakończeniu implementacji 

projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Skwantyfikowane wielkości należy 

przedstawić w ujęciu tabelarycznym. W tym punkcie należy opisać metodę liczenia, przyjęte wielkości 

bazowe, założenia obliczenia wskaźnika w poszczególnych latach realizacji projektu oraz okresu po jego 

zakończeniu. Należy określić sposób monitorowania, okresy monitorowania wielkości wskaźników oraz 

źródła pozyskiwania informacji o wielkości wskaźników (źródła na podstawie których Wnioskodawca określa 

wielkość wskaźnika w trakcie monitorowania np. protokoły odbioru robót budowlanych, protokoły przyjęcia 

środka trwałego na stan itp.). 
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W zestawieniu tabelarycznym musza zostać wykazane wskaźniki obowiązkowe dla Projektu „Pomocna Dłoń 

pod bezpiecznym dachem” i konkursu, w formie zgodnej z dokumentami regulaminowymi i wnioskiem. 

Wnioskodawca może wprowadzić oprócz tego wskaźniki własne jeśli uważa to za konieczne (np. projekt 

obejmuje warte do wykazania, a nieujęte we wskaźnikach obowiązkowych działania i chce pokazać ich wyniki 

w dokumentacji). 

Wszystkie wykazane w tabeli wskaźniki Wnioskodawca obowiązany jest monitorować i dokumentować 

zbierane dane w okresie trwałości projektu. Dokumentacja dotycząca monitorowania i źródeł pozyskiwania 

informacji musi być archiwizowana i dostępna u Wnioskodawcy. 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

Źródła 

danych 

Wielkość wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                        

                        

 

5.4. Rezultaty projektu (mierniki rzeczowe celu bezpośredniego) 

Mierniki te stanowią wskaźnik celu bezpośredniego. Należy określić i skwantyfikować natychmiastowe 

korzyści bezpośrednie jakie wynikną dla Wnioskodawcy, JOPS objętej projektem, odbiorców oraz obszaru po 

zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, dostarczonymi usługami. Rezultat jest w 

sposób bezpośredni powiązany z realizacją działań w projekcie. 

Rezultaty projektu powinny zostać precyzyjnie określone i przedstawione za pomocą danych liczbowych wraz 

z podaniem metodologii ich wyliczenia. Przykładem wskaźnika rezultatu jest np. liczba przeszkolonych osób z 

personelu, obniżenie kosztów utrzymania powierzchni jednostkowej w obiekcie, liczba osób 

niepełnosprawnych korzystających z zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego i rekreacyjnego. 

Skwantyfikowane wielkości należy przedstawić w ujęciu tabelarycznym. W tym punkcie należy opisać 

metodę liczenia, przyjęte wielkości bazowe, założenia obliczenia wskaźnika w poszczególnych latach realizacji 

projektu oraz okresu po jego zakończeniu. Należy określić sposób monitorowania, okresy monitorowania 

wielkości wskaźników oraz źródła pozyskiwania informacji o wielkości wskaźników (źródła na podstawie 

których Wnioskodawca określa wielkość wskaźnika w trakcie monitorowania (np. protokoły ze szkoleń, 

protokoły z testów po odbytych szkoleniach, listy obecności itp.). 

W zestawieniu tabelarycznym musza zostać wykazane wskaźniki obowiązkowe dla Projektu „Pomocna Dłoń 

pod bezpiecznym dachem” i konkursu, w formie zgodnej z dokumentami regulaminowymi i wnioskiem. 

Wnioskodawca może wprowadzić oprócz tego wskaźniki własne jeśli uważa to za konieczne (np. projekt 

obejmuje warte do wykazania, a nieujęte we wskaźnikach obowiązkowych działania i chce pokazać ich wyniki 

w dokumentacji). 
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Wszystkie wykazane w tabeli wskaźniki Wnioskodawca obowiązany jest monitorować i dokumentować 

zbierane dane w okresie trwałości projektu. Dokumentacja dotycząca monitorowania i źródeł pozyskiwania 

informacji musi być archiwizowana i dostępna u Wnioskodawcy. 

Tabela 3. Wskaźniki rezultatów 

Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

Źródła 

danych 

Wielkość wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                        

                        

 

5.5. Komplementarność z innymi działaniami 

Należy opisać działania komplementarne jakie są podejmowane przez Wnioskodawcę lub JOPS objętą 

projektem, a są powiązane z zakresem projektu. Projekt stanowić może element szerszego przedsięwzięcia 

lub programu. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak innych 

krajowych czy zagranicznych, które wykazują spójność i przyczyniają się do realizacji wspólnych celów 

strategicznych z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. 

Komplementarność może także dotyczyć projektów realizowanych przez inne podmioty lub obejmujących 

inne JOPS. Analizę komplementarności należy rozpatrywać w kontekście projektów już realizowanych lub 

będących w trakcie realizacji. W przypadku działań planowanych do realizacji należy uwzględniać jedynie te, 

które są ujęte w dokumentach programowych zapewniających wysokie prawdopodobieństwo realizacji (np. 

w wieloletnim planie finansowym, mają podpisane listy intencyjne itp.). 
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6. ANALIZA INSTYTUCJONALNA, TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ PROJEKTU 

 

6.1. Analiza instytucjonalna projektu 

W tym punkcie należy podać informacje dotyczące: 

 statusu prawnego Wnioskodawcy (formy prawnej), tj. dokumentów regulujących jego 

funkcjonowanie oraz innych istotnych danych dotyczących uwarunkowań prawnych funkcjonowania 

Wnioskodawcy, 

 statusu prawnego JOPS objętej projektem (formy prawnej), tj. dokumentów regulujących jej 

funkcjonowanie oraz innych istotnych danych dotyczących uwarunkowań prawnych jej 

funkcjonowania, 

 partnerów zaangażowanych w realizację projektu, tj. statusu prawnego partnera, charakteru jego 

zaangażowania, zakresu odpowiedzialności oraz praw do produktów projektu, a także innych 

istotnych informacji w zakresie partnerstwa (będzie to skutkowało koniecznością określenia w dalszej 

części dokumentu wielkości wkładu i podziału obowiązków oraz skrótowego opisu rodzaju 

dokumentu regulującego formę i zakres partnerstwa), 

 podmiotu zarządzającego produktami projektu (o ile jest to inny podmiot niż JOPS objęta projektem), 

tj. status prawny takiego podmiotu, powiązania z JOPS objętą projektem oraz sposób gwarancji 

zachowania celów projektu przez ten podmiot . 

Należy uwzględnić komórki (lub inne struktury Wnioskodawcy i/lub JOPS objętej projektem), które będą 

bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (pozwoli to wykazać w dalszej części dokumentu zdolność 

organizacyjną Wnioskodawcy do realizacji projektu lub konieczność zaangażowania podmiotów 

zewnętrznych lub zlecenia usług na zewnątrz). 

 

6.2. Trwałość i wykonalność organizacyjna Wnioskodawcy 

W tym punkcie należy opisać sposób zarządzania projektem w fazie: 

 realizacji projektu – faza inwestycyjna, 

 zarządzania mieniem powstałym wskutek realizacji projektu – faza eksploatacyjna. 

Prawidłowa analiza posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów, ocena potrzebnych zasobów dla celów 

zarządzania i prawidłowe przygotowanie struktur organizacyjnych zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie 

realizacją projektu ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dlatego, że opisane w studium wykonalności 

sposoby zarządzania determinują sposób realizacji projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

Konieczne jest zdefiniowanie wszystkich elementów jakie wymagane są dla prawidłowej realizacji projektu: 

 zasobów ludzkich (specjalistów technicznych np. inspektorów nadzoru, specjalistów ds. 

administracyjnych, specjalistów ds. finansów i rozliczeń, specjalistów ds. przetargów itp.), 
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 zasobów lokalowych (czy Wnioskodawca lub JOPS objęta projektem posiada wystarczające zasoby 

lokalowe pozwalające na pracę zespołu zarządzającego projektem, archiwizacji i zabezpieczenia 

dokumentacji projektu itp.), 

 zasobów sprzętowych i narzędziowych (np. oprogramowania) – należy ocenić czy do realizacji 

projektu wymagane są np. dodatkowe komputery, telefony, drukarki, kopiarki itp. 

Po ocenie potrzeb w zakresie zasobów Wnioskodawca musi przeanalizować czy posiada konieczne zasoby w 

ramach własnych struktur, czy będzie musiał korzystać z innych zasobów. 

W przypadku realizacji zadania za pomocą własnych zasobów należy opisać kompetencje osób, które będą 

czuwać nad prawidłową realizacją projektu oraz struktury organizacyjne, w ramach których taki zespół 

mógłby funkcjonować. Jeśli Wnioskodawca na moment aplikowania o dofinansowanie nie dysponuje 

zespołem ludzkim, odpowiednimi strukturami organizacyjnymi należy określić plany dotyczące 

zorganizowania w/w zasobów, wraz z podaniem kryteriów naboru, w tym doświadczenia i kompetencji osób, 

który miałyby się zajmować realizacją projektu (w tym doświadczenia w realizacji podobnych projektów). 

Przykładowo należy określić czy Wnioskodawca planuje zatrudnienie managera projektu, inżyniera 

kontraktu, zewnętrznych konsultantów. 

W przypadku braku ww. struktur należy przedstawić informację na temat planów Wnioskodawcy w zakresie 

stworzenia odpowiedniego zespołu, tj. skąd zostaną pozyskane osoby, jakie będą ich kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe w ww. zakresie, jaki będzie ich zakres obowiązków oraz jaka będzie planowana 

perspektywa czasowa utworzenia takiego zespołu. 

 

W ramach tego rozdziału należy również oszacować koszty (z wyszczególnieniem składowych) jakie 

planowane są na zarządzanie projektem lub opisać sposób zarządzania w ramach struktur istniejących bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów. Przy czym koszty zarządzania projektem nie są kosztami kwalifikowanymi 

w ramach projektu. 

Należy opisać również kto i w jaki sposób będzie zarządzał efektami projektu w fazie eksploatacji (pomimo, 

że koszty zarządzania nie stanowią kosztów kwalifikowanych). 

W tym punkcie należy również zdefiniować możliwe ryzyko zaburzeń w realizacji projektu związane z 

zarządzaniem i rozliczaniem projektu oraz opisać metody zarządzania tym ryzykiem (np. rodzaj działań 

monitorujących projekt na potrzeby zarządzania operacyjnego – spotkania i zapisy, kontrolę realizacji ustaleń 

bieżących). Zarządzanie ryzykiem należy uwzględnić dla Komponentu I i Komponentu II. 

 

6.3. Trwałość i wykonalność finansowa projektu 

Wykonalność finansową należy przeanalizować pod kątem zdolności do realizacji Projektu. Trwałość 

finansową należy przeanalizować i określić jako zdolność Wnioskodawcy do pokrycia kosztów projektu w 

fazie eksploatacji tj. po zrealizowaniu inwestycji. Trwałość finansowa jest uwarunkowana zdolnością do 

samofinansowania się przez projekt oraz sytuacją finansową jednostki, tj. zdolnością do pokrywania kosztów 
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funkcjonowania projektu nie generującego przychodów lub którego przychody są niewystarczające dla 

pokrycia kosztów jego funkcjonowania. 

 

6.4. Wykonalność prawna projektu 

Należy wskazać uwarunkowania prawne związane z realizacją projektu z uwzględnieniem wymaganych 

prawem i uwarunkowaniami funkcjonowania Wnioskodawcy oraz JOPS objętej projektem dokumentów, 

uchwał i pozwoleń. Jest to istotne z punktu widzenia kalkulacji ryzyka zewnętrznego w odniesieniu do 

realizacji projektu, należy opisać metody jakie stosuje Wnioskodawca w celu zminimalizowania ryzyka 

związanego z prawnym aspektem realizacji przedsięwzięcia.  

Analiza ta powinna obejmować informacje: 

 informacje na temat stanu własności gruntów/obiektów, gdzie projekt ma być realizowany (wykaz 

działek na których ma być realizowany projekt, który musi być zgodny z wykazem na pozwoleniu na 

budowę i w dokumentacji technicznej), 

 w wypadku gdy dotyczy, zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane, 

 informacje na temat zgodności projektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – jeśli istnieje MPZP, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Prawo ochrony 

środowiska) – jeśli dotyczy, 

 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym) – jeśli dotyczy, 

 pozwolenie na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzję o pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych, itp., 

 dokumentację konserwatorską/uzgodnienia konserwatorskie (ustawa o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami) – jeśli dotyczy, 

 pozwolenie wodno-prawne (Prawo wodne) – jeśli dotyczy, 

 i inne dokumenty, wynikające ze specyfiki danego projektu. 

Jeśli Wnioskodawca nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów i zezwoleń, to konieczne jest 

przedstawienie stanu zaawansowania danej procedury (czy złożono wniosek, na kiedy przewidywane jest 

otrzymanie stosownych dokumentów, itp.). 

 

6.5. Promocja projektu 

W tym punkcie należy przedstawić założenia kampanii promocyjno-informacyjnej realizowanego projektu 

poprzez opis planowanych działań promocyjnych i informacyjnych, wybranych sposobów (środków) dotarcia 
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do potencjalnych odbiorców projektu oraz najbardziej adekwatnych kanałów dystrybucji dla danego typu 

projektu. Należy również przedstawić planowany budżet tych działań i harmonogram ich realizacji (działania 

te należy włączyć również do zbiorczego harmonogramu działań). Działania promocyjne i informacyjne 

muszą być zgodne z obowiązującymi w trakcie przygotowywania dokumentu wytycznymi dotyczącymi 

informacji i promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz z Księgą identyfikacji wizualnej 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (cz.1 i 2). Działania promocyjne i informacyjne są ściśle 

związane z realizacją projektu, nie stanowią odrębnego etapu realizacji projektu. Za kwalifikowane będą 

uznawane wydatki zgodne z wytycznymi kwalifikowalności kosztów ogłoszonymi przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Krakowie.  

Należy również krótko scharakteryzować grupy docelowe działań promocyjnych i informacyjnych i określić 

jakich narzędzi promocyjnych (kanałów) Wnioskodawca zamierza użyć dla tych grup. Analiza ta pozwoli na 

określenie optymalnych narzędzi i racjonalne określenie budżetu dla obszaru promocji i informacji. 

Opis całości działań jest konieczny ze względu na ocenę całości projektu i działań Wnioskodawcy, jednakże 

koszt kwalifikowany będą stanowiły tylko te działania, które uwzględnione zostały w wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności kosztów dla Projektu „Pomocna Dłoń pod bezpiecznym dachem”. Wnioskodawca może 

realizować część działań promocyjnych i informacyjnych bezkosztowo np. zamieszczanie informacji na 

stronach internetowych własnych, jednostki prowadzącej, ROPS – działania takie są korzystne społecznie, a 

nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów.  
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7. ANALIZA ODBIORCÓW PROJEKTU 

W tym punkcie należy przedstawić informacje na temat bezpośrednich odbiorców (np. personel 

merytoryczny i kadra zarządzająca) czyli korzystających z projektu oraz szerszego kręgu odbiorców 

produktów i rezultatów projektu (np. społeczność lokalna, pensjonariusze obiektów, osoby 

niepełnosprawne). Należy określić grupę (lub grupy docelowe). Informacje powinny mieć charakter opisowy 

oraz liczbowy najlepiej prezentowany w formie tabelarycznej. Należy wskazać, jakie podmioty i grupy 

docelowe skorzystają w związku z realizacją projektu oraz w jakim zakresie. Ważne jest także aby wskazać 

zapotrzebowanie na oferowane w ramach projektu dobra, usługi poprzez analizę obecnego i przyszłego 

popytu. 

Należy tu opisać skalę potrzeb – analiza oczekiwanego poziomu kwalifikacji i posiadanego przez odbiorców 

bezpośrednich projektu poziomu kwalifikacji – pozwoli określić wielkość luki kompetencyjnej. Należy 

przedstawić liczbę planowanych odbiorców bezpośrednich projektu również dla obszaru szkoleń (liczbę 

personelu przewidzianego do przeszkolenia w poszczególnych grupach – personel merytoryczny, 

zarządzający itp.). 
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8. ZAKRES PROJEKTU I OPIS DZIAŁAŃ W PROJEKCIE 

 

8.1. Analiza wariantowa dla rozwiązań inwestycyjnych 

W tym punkcie należy w formie syntetycznej opisać jakie warianty inwestycyjne rozpatrywano w trakcie 

planowania projektu. Opis powinien zawierać: 

 krótką charakterystykę działań i ich zakres, 

 szacowane koszty, 

 przyczynę rezygnacji z realizacji danego wariantu (trudności prawne, wysokie koszty, zbyt 

mała efektywność itp.). 

W tym punkcie nie opisujemy wariantu przyjętego do realizacji w ramach projektu (dotyczy to zarówno 

budowy, jak i wyposażenia. Szczegółowy opis wariantu do realizacji należy zawrzeć w punkcie 8.2). Jeśli nie 

rozpatrywano żadnych wariantów, to należy podać przyczyny braku takiej analizy. 

 

8.2. Działania inwestycyjne – opis i uzasadnienie przyjętego do realizacji wariantu 

Należy wskazać przyjęte rozwiązania architektoniczne, techniczne i technologiczne, rodzaj i ramowe 

parametry urządzeń planowanych do zakupu. Analiza winna udzielić odpowiedzi na pytania: 

 czy przyjęte rozwiązania są optymalne dla warunków w jakich działa Wnioskodawca i JOPS 

objęta projektem? 

 czy zakres projektu i przyjęte rozwiązania stanowią wystarczający i najlepszy sposób 

rozwiązania problemu? 

 czy przyjęte rozwiązania są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony 

użytkowników? 

 czy projekt przedstawia optymalną relację jakości do ceny? 

 jaki jest stopień innowacyjności technologicznych/technicznych rozwiązań zastosowanych 

w projekcie? 

Przy czym innowacyjność może się odnosić nie tylko do technologii, ale również do zastosowanych 

rozwiązań, sposobu podejścia do odbiorców projektu, sposobów rozwiązania zdiagnozowanych problemów. 

W przypadku działań inwestycyjnych o charakterze budowlanym konieczne jest opisanie inwestycji również 

przy użyciu parametrów charakteryzujących inwestycję: bilansu powierzchni, kubatury, w przypadku 

termomodernizacji danych z audytu energetycznego itp. Dane te muszą być zgodne z wielkościami 

podawanymi w części dotyczącej produktów projektu. 
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8.2.1. Harmonogram działań 

Zapisy w tym punkcie muszą być spójne z zapisami zawartymi w części finansowej projektu – z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. 

W tym punkcie w formie tabelarycznej należy przedstawić zestawienie wszystkich działań w projekcie, z 

uwzględnieniem harmonogramu postępowań przetargowych i/lub, w przypadku braku wymogu stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowań  zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku 

nr 4 do umowy o dofinansowanie.  W tym punkcie należy zawrzeć szczegółowe harmonogramy dla 

Komponentu I i Komponentu II. Dla poszczególnych postępowań należy podać tryb (np. wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych – przetarg nieograniczony; wyłonienie dostawcy urządzeń – art.4.pkt.8 

ustawy PZP itd.). 

Wszystkie działania powinny być planowane w sposób pozwalający na zapobieganie korupcji i z 

zachowaniem przejrzystości. 

 

8.3. Działania nieinwestycyjne 

W tym punkcie powinny zostać opisane działania o charakterze nieinwestycyjnym – w szczególności 

planowane szkolenia. 

W tym celu należy skwantyfikować potrzeby szkoleniowe i uzasadnić wybór rodzaju szkoleń oraz innych 

działań nieinwestycyjnych. W tym punkcie należy również pokazać czy planowane w ramach projektu 

szkolenia i inne działania nie inwestycyjne są powiązane z częścią inwestycyjną projektu. Brak powiązania 

szkoleń i z elementem inwestycyjnym nie wyklucza projektu z oceny. Z punktu widzenia realizacji celów 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy korzystniejsze są projekty w których zostanie wykazany 

związek pomiędzy częścią inwestycyjną i szkoleniową. 

Koszty nieinwestycyjne w tym przede wszystkim koszty komponentu II (szkolenia) realizowane w ramach 

Projektu muszą wynosić minimalnie 4% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 

Należy również skrótowo opisać powody przyjęcia takiego rozwiązania i sposobu kwalifikacji osób do 

szkolenia. 

 

8.3.1. Analiza wariantowa dla rozwiązań nieinwestycyjnych 

W tym punkcie należy podać czy były rozpatrywane alternatywne dla wybranego rozwiązania w zakresie 

szkoleń, wyboru i kwalifikowania osób do szkoleń. Należy podać przyczynę rezygnacji z danego wariantu.  

W przypadku, gdy nie rozpatrywano żadnych rozwiązań alternatywnych proszę pominąć ten podpunkt, a do 

poprzedniego podpunktu wpisać, że nie rozpatrywano żadnych innych opcji poza realizowaną. 
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9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

W tym punkcie należy przedstawić krótką informację na temat wpływu projektu na środowisko poprzez 

streszczenie raportu z oceny wpływu na środowisko(w przypadku gdy taki raport był wymagany i został 

opracowany). W przypadku projektów dla których nie jest wymagane sporządzenie raportu, należy wskazać 

podstawę prawną wyłączenia, a następnie opisać czy założenia dotyczące projektu oraz przyjęte rozwiązania 

techniczne i technologiczne są przyjazne środowisku. W tym celu należy przedstawić krótką charakterystykę 

środowiska, na które projekt może oddziaływać na etapie realizacji i eksploatacji, opis uciążliwości 

realizowanego projektu dla środowiska oraz sposobu minimalizacji negatywnych oddziaływań, także w 

przypadku ewentualnej awarii lub likwidacji projektu. 
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10. WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKI HORYZONTALNE 

Wskazane jest opisanie w jaki sposób przyjęte w projekcie rozwiązania wpływają na politykę równości szans 

w zakresie równości osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, kobiet i mężczyzn oraz obszarów wiejskich i 

miejskich. 
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11. ANALIZA FINANSOWA 

Analiza finansowa ma na celu obliczenie wskaźników efektywności finansowej projektu. Analiza finansowa 

jest dokonywana zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury.  

Celem analizy finansowej dla projektów dofinansowanych jest również oszacowanie wysokości wsparcia, 

które sprawia, iż inwestycja jest finansowo wykonalna, a równocześnie Wnioskodawca nie otrzymuje zbyt 

wielu środków w ramach dofinansowania. Z drugiej strony analiza finansowa ma zweryfikować, czy 

inwestycja jest finansowo trwała tzn. czy Wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot 

prowadzący eksploatację powstałej infrastruktury będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do 

pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej oraz ewentualnych wydatków odtworzeniowych (dla 

projektów inwestycyjnych).  

Przy sporządzaniu analizy finansowej należy posługiwać się metodą zdyskontowanych środków pieniężnych 

(DCF). Metoda ta charakteryzowana jest przez dwie podstawowe cechy: 

 pod uwagę brane są wyłącznie przepływy środków pieniężnych tj. rzeczywista kwota pieniężna 

wypłacana lub otrzymywana przez dany projekt (niepieniężne pozycje rachunkowe – jak amortyzacja 

lub rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – nie mogą być przedmiotem analizy); 

 przy zsumowaniu (tj. dodawaniu lub odejmowaniu) przepływów finansowych 

w różnych latach, należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie; przyszłe przepływy środków 

pieniężnych dyskontuje się wstecznie do wartości bieżącej.  

Wyznaczane pozycje niepieniężne stanowią w analizie wartości pomocnicze i są zgodne z zasadami jej 

sporządzania.  

Analiza finansowa powinna być oparta na przejrzystych założeniach. Do instrukcji wypełniania studium 

wykonalności został załączony przykładowy układu modelu finansowego opracowany w pliku Excel (Załącznik 

nr 1 do Wytycznych do studium wykonalności: analiza_finansowa.xls). Załączone tabele stanowią wzór, który 

może zostać rozbudowany i dostosowany do specyfiki projektu. W związku z założeniem, że w większości 

projekty będą dotyczyły modernizacji istniejącej infrastruktury, model został przygotowany jako „różnicowy”  

tj. uwzględnia stan sprzed projektu, stan po zrealizowaniu projektu oraz Projekt. Arkusz „Wyniki” należy 

przedstawić dla stanu „Projekt”. 

Analiza finansowa powinna być prowadzona w cenach stałych. Stopa dyskontowa dla modelu w cenach 

stałych wynosi 5%. Analizę finansową należy prowadzić w PLN, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

Horyzont czasowy analizy zakłada zsumowanie okresów: realizacji i 15 letniego okresu eksploatacji (liczonego 

rok po zakończeniu ponoszenia nakładów inwestycyjnych i szkoleniowych w Komponencie I). 

Pierwsza zakładka modelu prezentuje ważniejsze „Założenia”, w tym w szczególności założenia odnośnie 

przychodów i kosztów. Z założeń należy przenosić dane do zakładki „Obliczenia”. Zakładka „Wyniki” 

prezentuje dane wynikowe dla projektu. 
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11.1. Nakłady na realizację projektu (w tym inwestycyjne i szkoleniowe) 

W rozdziale tym należy przestawić szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji 

projektu w ujęciu kwartalnym (wzór tabeli zawarty jest w Załączniku do instrukcji wypełniania studium 

wykonalności przygotowanym pod MS Excel). Dla każdej pozycji musi zostać zaprezentowana wartość netto, 

stawka VAT, należny podatek VAT oraz wartość brutto. Nakłady dla Komponentu I (nakłady inwestycyjne), 

jak i dla Komponentu II (nakłady szkoleniowe) należy podać na podstawie najbardziej aktualnych i 

wiarygodnych danych (np. aktualne kosztorysy) wraz ze wskazaniem ich źródła, z dokładnością co do 1 gr. W 

przypadku gdy ceny w ramach określonych nakładów dla obu Komponentów, mogłyby zostać uznane za 

kontrowersyjne, należy przedstawić uzasadnienie. 

Harmonogram ten musi obejmować wszelkie nakłady związane z realizacją projektu – zarówno wydatki 

kwalifikowane, jak i niekwalifikowane, dla Komponentu I i II, wskazując jednoznaczną kwotę każdej z 

kategorii. Wydatki kwalifikowane należy określić zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności 

wydatków w Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Wytycznymi ROPS w Krakowie (Instytucji 

Realizującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”). 

W harmonogramie muszą znaleźć się wszystkie pozycje wydatków, w tym wydatki około inwestycyjne tj. na 

promocję, przygotowanie merytoryczne oraz zarządzanie. 

W tabeli poniżej harmonogramu należy ustalić potrzebę ponoszenia wydatków na odtworzenie majątku. 

Dane zawarte w tej tabeli powinny być spójne z tabelą dotyczącą amortyzacji. 

 

W tym miejscu należy przedstawić również założenia w zakresie podatku VAT w ramach projektu, poprzez 

wskazanie informacji na temat prawnej możliwości odzyskania lub nieodzyskania przez Wnioskodawcę 

podatku VAT w fazie przygotowawczej, inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej, w szczególności należy określić: 

 podstawę prawną zwolnienia, 

 planowany sposób przekazania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, 

 planowany sposób wykorzystania infrastruktury poprzez wskazanie działalności operacyjnej JOPS 

objętej projektem. 

 

11.2. Źródła finansowania projektu  

Należy określić  źródła finansowania kosztów całkowitych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu), 

przy uwzględnieniu następujących założeń: 

 dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania 

wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych;  

 dla projektów, które nie generują dochodu lub których dochody nie pokrywają w pełni kosztów 

operacyjnych maksymalny poziom dofinansowania jest tożsamy z maksymalnym poziomem 

dofinansowania określonym w Regulaminie konkursu; 
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 dla pozostałych projektów maksymalny poziom dofinansowania zostaje określony z zastosowaniem 

metody luki w finansowaniu;  

 różnica pomiędzy kosztami kwalifikowanymi i poziomem dofinansowania musi zostać pokryta ze 

środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł; należy jednoznacznie wskazać zabezpieczenie 

środków na pokrycie tej różnicy, co powinno być odzwierciedlone w dokumentacji załączonej do 

Wniosku, a potwierdzającej zabezpieczenie wkładu własnego; 

 koszty niekwalifikowane muszą zostać pokryte w całości ze środków własnych Wnioskodawcy lub 

innych źródeł; należy jednoznacznie wskazać zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów 

niekwalifikowanych projektu.  

 

11.3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży 

W rozdziale tym należy przedstawić zmianę przychodów ze sprzedaży świadczonych usług  związanych  z 

projektem lub eksploatacją jego produktów w rocznych przedziałach czasowych w okresie analizy – jako 

różnicę pomiędzy stanem obecnym i projektowanym.  

Podstawą szacowania przychodów ze sprzedaży musi być program sprzedaży zawierający określenie 

prognozowanych ilości sprzedanych usług oraz prognozowane ceny jednostkowe. Przyjęte założenia i ich 

podstawy muszą być szczegółowo określone i wiarygodne oraz przedstawione w zakładce „Założenia”. 

Dane zaprezentowane w tym miejscu są wynikiem obliczeń zawartych w Załączniku do studium wykonalności 

tj. w analizie finansowej, zakładka „Obliczenia”, tabela 5. 

 

11.4. Kalkulacja kosztów operacyjnych 

W rozdziale tym należy zaprezentować zmianę kosztów operacyjnych związaną z projektem lub eksploatacją 

jego produktów w rocznych przedziałach czasowych w okresie analizy.  

Należy dążyć do prezentacji kosztów operacyjnych w ujęciu kosztów rodzajowych. Sugerowane pozycje 

kosztów zostały przedstawione w modelu (plik Excel: analiza_finansowa.xls). 

Przyjęte założenia dotyczące zmiany kosztów i ich podstawy muszą być szczegółowo określone i wiarygodne 

oraz przedstawione w zakładce „Założenia”.. 

Dane zaprezentowane w tym miejscu są wynikiem obliczeń zawartych w Załączniku do studium wykonalności 

tj. w analizie finansowej, zakładka „Obliczenia”, tabela 6. 

 

Należy także przedstawić kalkulację planu amortyzacji. Zalecane jest określenie amortyzacji w sposób 

uproszczony, jako amortyzacji liniowej przy założeniu stawki amortyzacji dla poszczególnych grup 

rodzajowych środków trwałych. 
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Dane zaprezentowane w tym miejscu są wynikiem obliczeń zawartych w Załączniku do studium wykonalności 

tj. w analizie finansowej, zakładka „Obliczenia”, tabela 4. 

 

11.5. Rachunek zysków i strat  

Należy sporządzić rachunek zysków i strat dla projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakresie jej 

obowiązywania minimum na poziomie grup głównych dla okresu analizy. W rachunku zysków i strat należy 

ująć wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem. 

 

11.6. Rachunek przepływów pieniężnych  

Obligatoryjnym elementem tego rozdziału jest rachunek przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu 

zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, 

minimum na poziomie grup głównych dla okresu analizy. Przepływy pieniężne powinny zawierać zmiany 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W rachunku przepływów pieniężnych dla projektu należy ująć 

wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołaną projektem. W przypadku, gdy środki pieniężne na 

koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić źródło pokrycia deficytu.  

Na podstawie tego rozdziału powinna zostać udowodniona trwałość finansowa projektu na etapie realizacji i 

eksploatacji. 

 

11.7. Określenie luki w finansowaniu 

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z art. 55 

ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, z jednej strony gwarantuje on, że projekt będzie miał 

wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych 

korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.  

Określenie luki w finansowaniu nie jest wymagane dla projektów: 

 podlegających zasadom pomocy publicznej; 

 które nie generują dochodu; 

 których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych. 

W celu obliczenia luki finansowej należy odnieść się do określonych przepływów pieniężnych oraz uwzględnić 

wartość rezydualną.  

Wartość rezydualną należy określić jako wartość bieżącą netto majątku w ostatnim roku odniesienia 

przyjętym do analizy, obliczaną jako wartość bieżącą przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych 

latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres analizy.  

Algorytm obliczania luki w finansowaniu: 
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Krok 1 – Określenie wskaźnika luki finansowej (R) 

R=MaxEE/DIC 

Gdzie: 

MaxEE to maksymalny wydatek kwalifikowany = DIC – DNR;  

DIC to zdyskontowany koszt inwestycji;  

DNR to zdyskontowany przychód netto (dochód) = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty 

operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna.  

Krok 2 – Określenie „kwoty decyzji”  

DA = EC*R 

gdzie: 

EC to koszty kwalifikowane (zsumowane, niezdyskontowane)  

Krok 3 – Określenie maksymalnego dofinansowania z SPPW 

Dofinansowanie SPPW = DA*MaxCRpa 

gdzie: 

MaxCRpa to maksymalna wielkość współfinansowania ze środków SPPW.  

11.8. Wskaźniki rentowności   

W rozdziale tym należy określić podstawowe wskaźniki rentowności projektu: 

 w wariancie bez i z dofinansowaniem: FRR/C i FNPV/C; 

 FRR/K i FNPV/K. 

Określenie tych wskaźników ma na celu wskazanie, iż dofinansowanie zostało odpowiednio oszacowane i nie 

przynosi nadmiernych korzyści Wnioskodawcy projektu, ani JOPS objętej projektem.  

Jakość finansowa projektu jest zatem oceniania poprzez jego finansową stopę zwrotu (FRR), która jest stopą 

zwrotu, przy której zaktualizowana wartość netto (NPV) wynosi zero. Wskaźnik FRR powinien być obliczany z 

perspektywy całości inwestycji, bez względu na źródła finansowania, jak i z perspektywy podmiotu 

odpowiedzialnego za jego realizację. W pierwszym przypadku FRR jest określana jako FRR/C i mierzy 

zdolność projektu do generowania środków zapewniających odpowiedni zwrot wszystkim źródłom 

finansowania (tzn. własnym i obcym). FRR/C jest obliczana na podstawie prognozy przepływów pieniężnych 

odpowiadającej okresowi analizy, obejmującej jako wypływy – nakłady inwestycyjne i szkoleniowe (w 

Komponentach I i II), ewentualne nakłady odtworzeniowe, koszty operacyjne oraz jako wpływy  - przychody 

generowane przez projekt i wartość rezydualną projektu.  

W drugim przypadku FRR jest określana jako FRR/K i mierzy zdolność projektu do zapewnienia 

odpowiedniego zwrotu kapitału zainwestowanego przez Wnioskodawcę.  
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FRR/C musi być obliczone w wariancie z oraz bez dofinansowania SPPW, a kwoty dofinansowania muszą być 

traktowane jako wpływy. Co do zasady dofinansowanie jest uzasadnione wtedy, gdy sprawia, że projekt jest 

uzasadniony ekonomicznie lecz nieopłacalny finansowo (tzn. ma niski lub ujemny FRR/C przed udzieleniem 

dofinansowania), uzyskując wskaźnik FRR/C z uwzględnieniem dofinansowania bliski zero.  

W celu uniknięcia osiągania nadmiernego zwrotu przez Wnioskodawcę FRR/K nie powinno przekraczać nigdy 

przyjętej stopy dyskontowej. 

 

11.9. Weryfikacja trwałości finansowej projektu 

W rozdziale tym należy odnieść się do wyników Rachunku przepływów pieniężnych z projektu oraz trwałości 

finansowej Wnioskodawcy. Ponieważ JOPS objęta projektem nie jest jednostką samodzielną o jej kondycji 

finansowej świadczy również stan finansów organu prowadzącego. W tym rozdziale należy odnieść się do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej organu prowadzącego/założycielskiego czyli Wnioskodawcy i wyciągnąć z 

niej wnioski. 
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12. ANALIZA EKONOMICZNA 

Analiza ekonomiczna ma na celu przedstawianie wydajności/sprawności przyjętych rozwiązań – dokonanie 

oceny wkładu projektu we wzrost poprawy usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej 

na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją 

dla wielosektorowego podejścia programowego. Jest ona wykonywana z punktu widzenia społeczności jako 

całości.  

Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej należy wykorzystać następujące metody:  

 Analiza efektywności kosztowej;  

 Analiza metodą uproszczoną. 

Analiza efektywności kosztowej i analiza metodą uproszczoną muszą zostać przeprowadzone dla 

wszystkich analizowanych projektów.  

 

12.1. Analiza efektywności kosztowej  

Analiza efektywności kosztowej musi zostać przeprowadzona dla wszystkich projektów. Polega ona na 

określeniu wskaźnika efektywności kosztowej, odnoszącego średnioroczną miarę rezultatu do 

średniorocznego kosztu. Wskaźnik ten pozwala na zachowanie porównywalności projektów i wybór 

najtańszych dla społeczeństwa opcji realizacji założonych celów. 

Dla projektów z zakresu pomocy społecznej wskaźnik efektywności kosztowej należy określić według 

poniższego wzoru: 

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu/Średnioroczny koszt  

Gdzie: 

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia zostanie określona jako:   

Miara rezultatu = łączna planowana liczba użytkowników *n + liczba nowych użytkowników *m 

gdzie: 

n, m – wagi, propozycja wartości 0,7; 0,3 

Liczba nowych użytkowników oznacza wzrost liczby użytkowników wywołany oddziaływaniem projektu. 

Liczba dotychczasowych użytkowników powinna zostać oszacowana na podstawie ostatniego pełnego roku 

przed rozpoczęciem realizacji Komponentu I (inwestycyjnego), a liczbę nowych należy obliczyć jako średnią z 

pięciu lat po zakończeniu projektu. 
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Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) po realizacji projektu (wraz z 

amortyzacją). 

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji projektu w okresie 

rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu, wraz z amortyzacją (zmiana w roku 

następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych. Koszt 

średnioroczny stanowi iloraz sumy kosztów rocznych w okresie analizy i okresu analizy. 

 

12.2. Analiza metodą uproszczoną  

Analiza metodą uproszczoną polega na przeprowadzeniu analizy jakościowej i ilościowej. Wnioskodawca 

powinien wymienić i opisać szczegółowo wszystkie istotne środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki 

projektu i ująć je ilościowo.  

Przykład tabelaryczny metody uproszczonej przedstawiono poniżej. 

Tabela 4. Wyniki analizy ekonomicznej metodą uproszczoną 

Rodzaj efektu zewnętrznego Szacunek ilościowy Szacunek jakościowy - 

uzasadnienie 
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13. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA 

Analiza wrażliwości powinna zostać opracowana dla wszystkich projektów. Przeprowadzenie oceny 

wrażliwości i ryzyka ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej z dofinansowania 

ze środków SPPW. Powinna ona zatem wykazać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty 

płynności finansowej. Ocena wrażliwości wymaga dokonania dwóch głównych kroków: 

 analizy wrażliwości poprzez wskazanie zmiennych krytycznych projektu i określenie wpływu 

procentowej zmiany zmiennej na wskaźniki efektywności projektu; 

 analizy wrażliwości poprzez wskazanie zmiennych krytycznych projektu i określenie wpływu 

procentowej zmiany zmiennej na trwałość finansową projektu. 

Analiza ryzyka powinna zawierać jakościową ocenę ryzyka.  

 

13.1. Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych projektu wpłyną 

na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności 

finansowej oraz na trwałość finansową projektu (mierzoną wynikami rachunku przepływów pieniężnych dla 

projektu). Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych w drodze zmiany 

pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie 

wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności. Jednorazowo zmianie poddawana być 

powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Za krytyczne 

uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje odpowiednią zmianę 

wartości bazowej NPV o +/- 5 %. Należy zbadać zmianę efektywności finansowej Inwestycji w przedziale max. 

+/- 20%. 

 

13.2. Analiza ryzyka 

Należy sporządzić jakościową ocenę ryzyka, poprzez dokonanie opisowej oceny prawdopodobieństwa 

materializacji danego ryzyka, przypisując każdej wartości krytycznych zmiennych jedną z trzech kategorii 

prawdopodobieństwa: niskie, średnie, wysokie. Dodatkowo należy opisać, w jakich okolicznościach 

prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić. Przykładowe rodzaje 

ryzyk określa poniższa tabela. 

Tabela 5. Wyniki analizy ryzyka 

Rodzaj ryzyka Prawdopodobieństwo 

wystąpienia 

Uzasadnienie i zarządzanie 

ryzykiem 

Przekroczenie nakładów na 

projekt o 20% (nakłady 

traktowane sumarycznie, 

Należy wybrać: 3 – duże, 2 – 

średnie, 1 – małe 
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inwestycje i szkolenia, dla obu 

Komponentów) 

Wzrost kosztów energii o 10% Należy wybrać: 3 – duże, 2 – 

średnie, 1 – małe 

 

Wzrost kosztów wynagrodzeń o 

5% 

Należy wybrać: 3 – duże, 2 – 

średnie, 1 – małe 

 

Spadek popytu o 10% Należy wybrać: 3 – duże, 2 – 

średnie, 1 – małe 

 

 

 

 


