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1.
1.1.

Wstęp
Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla Wnioskodawców przygotowujących Studia
Wykonalności dla inwestycji realizowanych w ramach Działania 6.2. „Rozwój sieci centrów
obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych”,
Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania
terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (PO IG) na lata 2007-2013.
Studium Wykonalności to dokument stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie,
który ma być kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia. Powinno ono
przedstawić zasadność realizacji projektu oraz wskazać na najbardziej korzystne dla projektu
rozwiązanie techniczne i organizacyjne, jak również pokazać wykonalność projektu w
aspekcie finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym. W studium należy także
wykazać zgodność przyjętych rozwiązań z dokumentami programowymi oraz wskazać
znaczenie projektu dla społeczności lokalnej i regionu.
1.2.

Podstawowe pojęcia

PROJEKT – przedsięwzięcie opisane we wniosku o dofinansowanie zmierzające do
osiągnięcia pewnego, precyzyjnie określonego celu.
BENEFICJENT - jednostka samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki i
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, realizujące projekty finansowane
ze środków współfinansowania krajowego pochodzące z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, stanowiące wkład ze środków publicznych lub ze źródeł zagranicznych
na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu.
DOCHÓD – dochód, o którym mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia 1083/2006, obliczony
zgodnie z zasadami ustalonymi w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,
wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego
PROJEKT GENERUJĄCY DOCHÓD - w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 r. oraz art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008,
z dnia 18 grudnia 2008 r. są to wszystkie operacje, obejmujące inwestycję w infrastrukturę,
korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub
jakąkolwiek operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę
gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.
PRODUKT - rzeczy materialne lub usługi, które Wnioskodawca otrzyma w ramach projektu
wyłącznie dzięki zaangażowaniu środków finansowych wskazanych we wniosku o
dofinansowanie.
REZULTAT - bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po
zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu.
Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po
zakończeniu projektu.
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WYDATKI KWALIFIKOWANE – wydatki konieczne do poniesienia przez Beneficjenta
niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, zgodne z katalogiem wydatków
kwalifikowanych określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
PO IG wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 okres 5 lat liczony od chwili zakończenia finansowej realizacji projektu.
1.3. Zasady ogólne
Przygotowując Studium Wykonalności należy zastosować następujące zasady ogólne:


Studium Wykonalności stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach Poddziałania 6.2.2 POIG „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w
ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” POIG na
lata 2007-2013. Informacje prezentowane we Wniosku i Studium Wykonalności muszą
być tożsame.



Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania Wniosku.



Studium Wykonalności musi pozostawać w zgodzie z dokumentami wyższego rzędu, w
szczególności: przepisami krajowymi i UE, Programem Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013, Szczegółowym opisem priorytetów Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; Krajowymi wytycznymi
dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w okresie programowania 2007-2013; Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka; Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych
z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.



Wszystkie analizy przygotowywane dla projektów infrastrukturalnych powinny być
wykonane w cenach stałych.



Okres analizy obejmuje zawsze okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na
realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu. Zakłada się, iż
inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku
kalendarzowego po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych.



Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy (na który należy sporządzić prognozę
przepływów pieniężnych generowanych przez projekt) jest uzależniony od rodzaju
inwestycji i powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu.



Wszelkie dane (w szczególności dane liczbowe) muszą posiadać wskazanie źródeł, z
których pochodzą i okres, którego dotyczą. Dane statystyczne nie powinny być starsze
niż 2 lata, natomiast źródła danych finansowych (np. kosztorysy) nie mogą być starsze
niż 1 rok.

2.

Przedmiot Studium

W rozdziale tym należy podać tytuł przedsięwzięcia oraz wyjaśnić co jest przedmiotem
Studium Wykonalności. Tytuł przedsięwzięcia powinien być tożsamy z tytułem wniosku o
dofinansowanie.
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3.

Streszczenie i wnioski

Rozdział ten powinien podsumowywać wyniki przeprowadzonych analiz, zawierać
syntetyczne zestawienie otrzymanych rezultatów, potwierdzających celowość wdrożenia
projektu oraz jego efektywność w rozpatrywanym okresie. W rozdziale tym powinien znaleźć
się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących zasadniczego
określenia m. in.:
















4.

przedmiotu projektu,
Wnioskodawcy,
lokalizacji projektu,
głównych problemów,
celu realizacji projektu,
beneficjentów,
produktów i rezultatów,
harmonogramu projektu,
przewidywanych nakładów inwestycyjnych,
kwoty i poziomu % wnioskowanej dotacji z EFRR,
wykonalności instytucjonalnej,
wykonalności technicznej i technologicznej,
trwałości projektu,
wyników analizy finansowej i ekonomicznej,
wniosków z analizy oddziaływania na środowisko.

Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego

W rozdziale tym należy dokonać opisu uwarunkowań społeczno-gospodarczych
występujących na obszarze oddziaływania projektu, tj. przedstawić stan aktualny przed
realizacja projektu. Należy zaprezentować:











charakterystykę obszaru, tj. należy określić, jaki obszar stanowi bezpośrednie otoczenie
projektu i podlega analizie (obszar oddziaływania, liczba miejscowości objętych
oddziaływaniem, może to być obszar miasta/gminy w odniesieniu do powiatu i
województwa); należy krótko scharakteryzować ten obszar, jak również wykazać
ponadregionalną skalę oddziaływania projektu,
otoczenie społeczne, tj. należy podać podstawowe dane demograficzne społeczności
objętej oddziaływaniem projektu wraz z prognozami (gęstość zaludnienia i rodzaj
zabudowy, liczba mieszkańców itp.),
podstawowe dane na temat rozwoju gospodarczego (przeciętny dochód na głowę
mieszkańca w obszarze projektu w porównaniu do średniej dla województwa i Polski,
otoczenie gospodarcze, tj. wskazać charakter, strukturę i skalę działalności
gospodarczej w regionie/obszarze; podać liczbę działających przedsiębiorstw oraz ich
wielkość i profil, udział w tworzeniu lokalnego rynku pracy,
obecny stan infrastruktury (drogowej dojazdowej i wewnętrznej, wodociągowej,
kanalizacyjnej,
deszczowej,
sieci
ciepłowniczej,
elektrycznej,
gazowej,
teleinformatycznej, obiektów kubaturowych),
potrzeby interesariuszy (przede wszystkim przedsiębiorców) w zakresie infrastruktury, tj.
zidentyfikować ewentualne problemy lub szanse rozwoju związane z projektem,
wskazać, jak realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji działalności
gospodarczej w regionie lub zapewni działalność komplementarną do obecnie
istniejącej.
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Opis istniejącej infrastruktury powinien zawierać:
a)

w przypadku infrastruktury drogowej dojazdowej i wewnętrznej:
•
parametry techniczne dróg takie jak: rodzaj drogi i klasa, obciążenie ruchem,
obciążenie nawierzchni, szybkość projektową samochodów osobowych i
ciężarowych, szerokość korony, ilość i szerokość jezdni, szerokość poboczy, stan
techniczny nawierzchni itd.,
•
parametry dla obiektów inżynierskich, takie jak: konstrukcje nośne, podpory,
elementy wyposażenia, elementy geometryczne i materiałowe obiektów,
•
opis urządzeń ochrony środowiska: inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory i fauny oraz korytarzy
migracji fauny,
•
ocena stanu istniejącej infrastruktury technicznej.

b) w przypadku infrastruktury wodociągowej:
•
charakterystyka systemu (długość sieci, przekrój i rodzaj rur, istniejące przeciski,
przejścia itp.),
•
liczba i długość przyłączy, przekrój i rodzaj materiału,
•
istniejące ujęcie wody (wydajność, rodzaj np. ze studni głębinowej) wraz z
opisem stacji uzdatniania (wydajność eksploatacyjna, technologia oczyszczania
wody, kategoria, główne elementy),
•
liczba istniejących przepompowni (łączna moc przepompowni, średniodobowy
czas ich pracy),
•
istniejące studnie redukcyjne itp.,
•
stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej (w tym jej historia, etapy tworzenia
itp.).
c) w przypadku infrastruktury kanalizacyjnej:
•
charakterystyka systemu (ogólnospławny, rozdzielczy),
•
rodzaj zastosowanego rozwiązania technologicznego (tłoczna, grawitacyjna),
•
lokalizacja wylotu kanału ściekowego wraz z podaniem numeru pozwolenia
wodnoprawnego na jego użytkowanie,
•
istniejące przepompownie ścieków,
•
długość sieci [mb], w tym sieci grawitacyjnej i tłocznej / podciśnieniowej,
•
ilości istniejących przyłączy i długość przykanalików [mb], w tym do domów
jednorodzinnych, do domów wielorodzinnych, do pozostałych (zakłady
produkcyjne i usługowe, instytucje itp.), do niezabudowanych działek
budowlanych,
•
ilości ścieków odbieranych systemem kanalizacji sanitarnej ogółem [m3/rok], w
tym od gospodarstw indywidualnych, od pozostałych podmiotów (zakłady
produkcyjne i usługowe, instytucje użyteczności publicznej),
•
jakości ścieków (m.in. BZT5 – ścieki nieoczyszczone i oczyszczone [g O2/m3] i
inne).,
d) w przypadku infrastruktury deszczowej:
•
charakterystyka kanałów (deszczowych, przykanalików, kanałów zbiorczych,
kolektora głównego, kanałów nieprzełazowych i przełazowych itd.),
•
charakterystyka urządzeń (elementów) uzbrojenia sieci (studzienki kanalizacyjne,
przelotowe, połączeniowe, kaskadowe (spadowe), bezwłazowe, komory
kanalizacyjne, połączeniowe, spadowe (kaskadowe), wylot ścieków, przejście
syfonowe, zbiornik retencyjny, przepompownie ścieków, wpust deszczowy),
•
charakterystyka elementów studzienek i komór (komora robocza, komin włazowy,
płyta przykrycia studzienki lub komory, właz kanałowy, kineta, spocznik itp.).
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e) w przypadku sieci ciepłowniczej:
•
•

•
•

elementy składowe systemu ciepłowniczego (źródła wytwarzania, sieci
przesyłowe, przyłącza, węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze),
źródła wytwarzania: rodzaj źródła wytwarzania (m.in.: elektrownie,
elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe, ciepłownie zawodowe i
przemysłowe, kotłownie lokalne, źródła odnawialne), moc cieplna (wytwarzana,
osiągalna), stan techniczny urządzeń (zużycie środków trwałych w [%] - średni
stopień dekapitalizacji majątku), wskaźnik wykorzystania mocy [GJ/MW],
sprawność procesu wytwarzania [%], produkcja ciepła w jednostkach fizycznych
[TJ] wg przeznaczenia (na własne potrzeby, oddane do sieci, dostarczone do
odbiorców przyłączonych do sieci), rodzaje spalanych paliw (węgiel kamienny
[tys. t], węgiel brunatny [tys. t], olej lekki [tys. t], olej ciężki [tys. t], gaz ziemny
wysokometanowy [tys. m3], gaz ziemny zaazotowany [tys. m3]), ocena
pozostałości poprocesowych i sposób zagospodarowania, % spalenia części
organicznych, elastyczność zastosowanych urządzeń, bezpieczeństwo,
awaryjność (niezawodność), inne czynniki ryzyka technicznego i problemy
eksploatacyjne,
sieci przesyłowe, m.in.: długość sieci, rodzaj sieci (nisko lub
wysokoparametrowe, kanałowe, napowietrzne, preizolowane, łupinowe, inne),
rok budowy, średnice, straty ciepła w [GJ/rok], wskaźnik strat przesyłowych,
odbiory, m.in.: ocena stanu energetycznego budynków np. na podstawie
przeprowadzonego
audytu
energetycznego
(powierzchnia,
kubatura,
współczynniki cieplne budynków, wielkości powierzchni docieplanych, ilość i
powierzchni i typ okien, rodzaj instalacji, ilość i rodzaje grzejników, rodzaje
zaworów, podzielniki ciepła, odpowietrzanie); aktualne zapotrzebowanie na
energię cieplną.

f) w przypadku sieci elektrycznej:
•
charakterystyka węzłów w tym rodzaj i schemat stacji, rodzaj pól i ich
wyposażenie, zapotrzebowanie na moc czynną i bierną w charakterystycznych
godzinach pomiarowych z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mocy
osiągalnych jednostek wytwórczych, roczne zapotrzebowanie na energię
elektryczną z uwzględnieniem i bez uwzględnienia produkcji energii elektrycznej
jednostek wytwórczych, ilość energii elektrycznej kupowanej w ramach
bezpośrednich umów z wytwórcami, udział odbiorców przemysłowych w
szczytowym obciążeniu stacji, moc bierna kompensująca, kondensatory ze
znakiem „ł”, dławiki ze znakiem ”-”, układ normalny pracy;
•
charakterystyka linii przesyłowych w tym rezystancja linii, reaktancja dla
składowej zgodnej, 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnościowej, stosunek
reaktancji dla składowej zerowej do reaktancji dla składowej zgodnej, 1/2
konduktancji poprzecznej, długość linii, typ i przekrój przewodów, obciążalność
termiczna linii w sezonie zimowym i w sezonie letnim,
•
charakterystyka transformatorów, tj. dane znamionowe, model zwarciowy.
g) w przypadku sieci gazowej:
•
rodzaj gazociągu przechodzącego przez teren i doprowadzeniowego (wysokiego
ciśnienia, średniego podwyższonego ciśnienia, średniego ciśnienia, niskiego
ciśnienia),
•
charakterystyka przesyłu gazu,
•
charakterystyka dystrybucji gazu,
•
charakterystyka stacji gazowych (stacji redukcyjnych, punktów redukcyjnych,
stacji pomiarowych, mieszalni gazu itp.)
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h) w przypadku sieci teleinformatycznej:
•
charakterystyka sieci dostępowej LAN/Ethernet, UMTS, WLAN, xDSL
(efektywność, jakość przekazu itp.),
•
charakterystyka ruterów brzegowych i szkieletowych,
•
inżynieria ruchowa, strategia taryfikacji, zarządzanie siecią,
•
urządzenia sieci teleinformatycznej znajdujące się w strefach bezpieczeństwa,
•
środki zabezpieczające pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia
systemu lub sieci teleinformatycznej przed nieuprawnionym dostępem,
podglądem i podsłuchem (jeżeli jest to wymagane dla potrzeb inwestorów).
Opis powinien być zwięzły i zawierać tylko najistotniejsze informacje i dane statystyczne
odnoszące się do zakresu i typu projektu. W przypadku podawania danych statystycznych
należy określić ich źródło. Dane nie powinny być starsze niż 2 lata, zaś źródła danych
finansowych nie starsze niż 1 rok.

5.

Identyfikacja problemów

Rozdział ten należy poświęcić przyczynom realizacji projektu oraz przedstawić problemy,
jakie zostaną rozwiązane w wyniku realizacji zaplanowanych działań.
Rozdział powinien zawierać charakterystykę grup wszystkich interesariuszy projektu, w tym
beneficjentów
projektu,
m.in.
grupy
społeczne,
instytucje
oraz
podmioty
(np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne), które będą korzystały z infrastruktury
przewidzianej do realizacji w ramach projektu. W rozdziale należy zawrzeć opis i analizę
problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów w kontekście
przedmiotu projektu oraz wskazać te problemy, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się
do ich rozwiązania. Należy podać dlaczego istniejące potrzeby do tej pory nie zostały
zaspokojone, a problemy rozwiązane, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do
rozwiązania problemów oraz na jaki czas, dlaczego wybrano właśnie taki zakres projektu
oraz czy istnieją rozwiązania alternatywne.

6.

Opis projektu

6.1. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym należy opisać, co będzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrów technicznych inwestycji.
Należy przedstawić działania, jakie zakłada projekt, które powinny w sposób logiczny służyć
zaspokojeniu wskazanych wcześniej potrzeb. Przedmiot i zakres projektu powinien być
opisany w sposób jednoznaczny i zwięzły. Z opisu musi jasno wynikać, jakie działania będę
realizowane w ramach projektu.
Należy również opisać oraz podać wartości liczbowe wskaźników produktu, przez które
należy rozumieć wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt
realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami fizycznymi. Wartości fizyczne
należy przyporządkować do danego wskaźnika zgodnie z określoną jednostką miary, na
podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz określić termin planowanej realizacji
wskaźnika.
Przy określaniu wskaźników produktu należy stosować następujące założenia:
 wskaźniki muszą być obiektywnie weryfikowalne;
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 wskaźniki musza odzwierciedlać cele projektu i być adekwatne dla rodzaju projektu;
 wskaźniki produktu muszą być przedstawiane narastająco i przedstawione w ujęciu
liczbowym;
 wskaźniki produktu muszą być prezentowane w odniesieniu do roku bazowego; za
rok bazowy dla wskaźników produktu należy przyjąć ostatni pełny rok kalendarzowy
przed rozpoczęciem realizacji projektu;
 wskaźniki produktu muszą zostać podane dla lat realizacji działań założonych
w harmonogramie projektu.

6.2. Lokalizacja

W podrozdziale tym należy wskazać dokładny adres projektu, tj. miejscowość, nazwę gminy i
powiatu oraz numery i powierzchnię działek, na których znajduje się teren objęty projektem.
Dopuszcza się teren inwestycyjny składający się z kilku nieruchomości nie graniczących ze
sobą oraz podział każdej z części terenu inwestycyjnego przez infrastrukturę komunikacyjną
np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależne od czynnika ludzkiego,
np. rzekę. W przypadku, gdy teren inwestycyjny będzie składać się z kilku części, minimalna
powierzchnia każdej z nich nie może być mniejsza niż 5 ha.
W podrozdziale należy przedstawić także uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu
wynikające z dokumentów strategicznych (studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Plany Rozwoju Lokalnego,
Lokalne Programy Rewitalizacji itp. w zależności od rodzaju projektu). Opis powinien być
uzupełniony mapką poglądową przedstawiającą inwestycję na tle obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powiązania planowanej inwestycji z
siedliskami ludzkimi. Należy zaznaczyć obszar oddziaływania projektu, komunikację z
obiektem i powiązania z innymi obiektami uzupełniającymi. Dodatkowo mapa powinna mieć
zaznaczone granice administracyjne województwa, powiatów i gmin.
Przy charakteryzowaniu wybranej lokalizacji należy wziąć pod uwagę:
 warunki topograficzne, hydrogeologiczne, geotechniczne i urbanistyczne mające
wpływ na projekt,
 warunki ochrony konserwatorskiej terenu (czy teren, jest wpisany do rejestru
zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP),
 powiązanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,
 zapotrzebowanie na media i ich dostępność w danej lokalizacji,
 możliwość prowadzenia i zabezpieczenia budowy, stref ochronnych itp.

6.3. Cele projektu

W podrozdziale tym należy przedstawić co jest ogólnym celem projektu. Szczegółowe cele
projektu przedstawione w tym punkcie powinny być ściśle powiązane ze wskaźnikami
realizacji celów projektu. Należy przedstawić cele projektu na poziomie wskaźników produktu
oraz rezultatu. Przy określaniu celów należy wskazać również cele jakościowe, których nie
da się zmierzyć i zapisać w postaci wskaźników.
Cele projektu muszą być zgodne z celami Podziałania 6.2.2. PO IG.
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6.4. Spójność projektu z celami poddziałania 6.2.2 POIG oraz spójność z dokumentami

programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi)
W niniejszym punkcie należy przedstawić przesłanki świadczące o tym, iż projekt przyczyni
się do realizacji celów poddziałania 6.2.2 POIG. Należy również wykazać spójność projektu
z innymi dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze lokalnym, regionalnym
i krajowym.
6.5. Rezultaty i wskaźniki rezultatu projektu

W podrozdziale tym należy opisać rezultaty projektu charakteryzujące wpływ zrealizowanego
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Należy zaprezentować wskaźniki
rezultatu. Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie
społeczno-ekonomiczne, uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Przy
określaniu wskaźników rezultatu należy stosować następujące założenia:
 wskaźniki muszą być obiektywnie weryfikowalne;
 wskaźniki muszą odzwierciedlać cele projektu i być adekwatne dla rodzaju projektu;
 wskaźniki rezultatu muszą być przedstawiane w sposób, który uwidoczni zmiany
wywołane realizacją projektu (np. wskaźnik „liczba użytkowników” w pierwszym roku
realizacji projektu wynosi 1000 osób, w roku następnym wzrasta o 500 osób tzn.
wynosi 1500 osób);
 wskaźniki rezultatu muszą być prezentowane w odniesieniu do roku bazowego;
 wskaźniki rezultatu muszą zostać podane dla pierwszego roku funkcjonowania
infrastruktury powstałej w ramach projektu; za pierwszy rok zostaje przyjęty pierwszy
pełny rok kalendarzowy funkcjonowania infrastruktury (tzn. dla projektów
realizowanych w roku 2013 rokiem rezultatu będzie rok 2014), w przypadku projektów
realizowanych na przestrzeni kilku lat, wskaźniki rezultatów mogą się pojawić w
trakcie realizacji projektu po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów projektu
(otrzymaniu produktu);
 jeśli specyfika projektu oraz przyjętych wskaźników pozwala na wykazanie
wskaźników rezultatu w roku zakończenia projektu, rokiem wskazania wskaźników
rezultatu może być rok zakończenia projektu.

6.6. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków

W podrozdziale tym należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych kategorii
wydatków wskazanych we Wniosku o dofinansowanie w powiązaniu z celami projektu.

6.7.

Komplementarność z innymi działaniami/programami

Projekt zgłaszany do dofinansowania może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W
rozdziale tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z
projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych,
które w jakikolwiek sposób są komplementarne z proponowanym projektem lub mogą mieć
jakikolwiek wpływ na jego realizację. W szczególności należy opisać powiązania z projektami
realizowanymi w ramach PO IG.
Zalecane jest również zaprezentowanie innych inwestycji zrealizowanych na terenie
oddziaływania wnioskowanej inwestycji, a stanowiących inwestycje uzupełniające w
aspekcie zadań inwestycyjnych objętych projektem.
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7.

Analiza techniczna i technologiczna projektu

Zadaniem analizy technicznej i technologicznej jest określenie zasadności zaproponowanych
rozwiązań technicznych i technologicznych w projekcie.
Celem analizy technicznej i technologicznej jest uzyskanie odpowiedzi na następujące
pytania:
a) czy wybrano optymalny wariant projektu?
b) czy wybrano poprawnie miejsce realizacji projektu?
c) czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia?
d) czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia
produktów projektu?
e) czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów
technicznych inwestycji jest poprawny?
f) czy zaproponowano optymalne rozwiązanie technologiczne?

Opis i ocena wariantów alternatywnych, analiza opcji

7.1.

Analiza opcji jest decydująca dla właściwej identyfikacji zakresu inwestycji oraz wyboru
najbardziej opłacalnego rozwiązania technicznego. W podrozdziale należy określić
alternatywne warianty dotyczące zarówno sposobu osiągnięcia celu (należy przeanalizować
inną lokalizację inwestycji, inną wielkość inwestycji, inną metodę osiągnięcia celu), jak
również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji.
Wariantowość projektu nie może dotyczyć zakresu projektu (np. poprowadzenia sieci
wodociągowej lub nie), bowiem każdy projekt tworzący tereny inwestycyjne musi
doprowadzać teren do pełnej funkcjonalności.
Analizę wariantów można przeprowadzić w następujący sposób:
1. Analiza ilościowa ( analiza DGC) dla każdego wariantu (miar rezultatu)
W przypadku terenów inwestycyjnych można przyjąć, że stan obecny nie wpływa
samoistnie na przyciągnięcie inwestorów na dany obszar, stąd wszelkie nakłady,
które poniesie projektodawca, można potraktować jako nakłady niezbędne. Kryterium
efektywności wydatkowania funduszy wskazuje, iż należy wybrać te warianty, które
przyciągną najwięcej inwestorów jak najmniejszym kosztem.
Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia np. metodę
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC)1, gdzie za miarę rezultatu należy przyjąć
1

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie
zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom, a więc minimalnej cenie, która powoduje, że
przedsięwzięcie staje się rentowne. Zatem:
t n

DGC

p EE

t 0
t

KI t

(1 i ) t
n EE
t
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gdzie:
pEE
KIt
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i
t
EEt

KE t

(1 i ) t

cena za jednostkę miary rezultatu;
nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;
koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;
stopa dyskontowa;
rok, przyjmuje wartości od 0 do n;
miara rezultatu,
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wielkość powierzchni terenów inwestycyjnych dostępnych w wyniku realizacji
projektu.
2. Analiza jakościowa (metoda wielokryterialna)
W analizie jakościowej metodą wielokryterialną należy wykorzystać kluczowe kryteria
‘miękkiej płaszczyzny’ projektów, a więc przede wszystkim:
 wpływ na ogólny rozwój gospodarczy danego obszaru (np. liczony dwoma
wskaźnikami: PKB per capita, stopa bezrobocia),
 wpływ na wzrost zatrudnienia w sektorze,
 wpływ na wzrost przeciętnych dochodów w danym sektorze na danym
obszarze,
 wpływ na wzrost produktywności (wydajności pracy) w danym sektorze.

7.2.

Ocena techniczna i technologiczna projektu

Po przeprowadzeniu analizy wariantów projektu, należy dokonać wyboru wariantu
najlepszego. W przypadku metody DGC, najlepszy wariant charakteryzuje się najtańszym
dynamicznym kosztem jednostkowym, natomiast w przypadku metody wielokryterialnej –
najwyższą oceną sumaryczną, czyli maksymalnym wpływem na osiągnięcie celów projektu.
Należy dokonać opisu wybranej koncepcji techniczno-technologicznej. Opis powinien
przedstawiać zwięzłą i syntetyczną charakterystykę przyjętych rozwiązań technicznych i
technologicznych oraz szczegółowo uzasadniać wybór przyjętego rozwiązania i wykazać, że
zaproponowane rozwiązanie jest:
 wykonalne pod względem technicznym/technologicznym,
 zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie,
 zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska,
 optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony interesariuszy,
 najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji.
Wskazane w niniejszym punkcie dane powinny zostać oparte na posiadanej przez
Wnioskodawcę dokumentacji technicznej. Należy wybrać informacje najistotniejsze.
Należy także wskazać, iż wybrane technologie budowy poszczególnych elementów
infrastruktury przełożą się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak że nie
będą one wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek.

8.

Uwarunkowania formalno-prawne

W rozdziale tym należy opisać uwarunkowania prawne oraz stopień zaawansowania
procedur poprzedzających realizację prac budowlanych.

8.1.

Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania
przestrzennego

Podrozdział ten powinien określić, czy projekt jest przygotowany do realizacji pod względem
prawnym lub jakie decyzje/pozwolenia/opinie pozostają konieczne do uzyskania w celu
zapewnienia realizacji inwestycji i eksploatacji powstałej infrastruktury.
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Należy przedstawić informację o stopniu zaawansowania prac związanych z wydaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz opracowaniem pełnej dokumentacji budowlanej.
W przypadku kiedy zakres projektu objęty jest kilkoma pozwoleniami lub przewidziane prace
stanowią fragment szerszego zakresu objętego pozwoleniem, należy to szczegółowo opisać.

8.2.

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

Należy przedstawić informację, czy i na jakiej podstawie Wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będą roboty budowlane niezbędne
do realizacji projektu. Wnioskodawca musi być właścicielem terenu lub posiadać go w
wieczystym użytkowaniu. Należy jednoznacznie określić tytuły prawne do nieruchomości
wraz z dokumentami (np. sygnatury wpisów do ksiąg wieczystych, repertorium aktów
notarialnych, sygnatury decyzji administracyjnych itd.).

8.3.

Zgodność z prawem zamówień publicznych

Zlecanie realizacji robót budowlanych, dostawy i usługi realizowane w ramach projektu
podlegają przepisom ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006
r. nr 164 poz. 1163 z późń. zm.). W niniejszym podrozdziale należy opisać rodzaj i przedmiot
każdej z zaplanowanych procedur udzielania zamówień publicznych. Należy mieć przy tym
na uwadze dyspozycję art. 32 ust. 2 ustawy, który zabrania dzielenia zamówienia na części
lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur przetargowych oraz art. 29,
który nakazuje opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
W przypadku wskazania trybów nieprzetargowych należy uzasadnić, dlaczego wybrano dany
tryb postępowania. W przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro Wnioskodawca jest
zobowiązany do:
 wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo
ofertę,
 przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu środków, prawa
wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości,
jawności i ochrony uczciwej konkurencji,
 dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako
brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu dostawców i wykonawców
robót budowlanych.
8.4.

Specyficzne uwarunkowania prawne

Należy wskazać, czy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia szczególnych
postępowań związanych np. z procedurą oceny oddziaływania na środowisko,
oddziaływaniem na obszary Natura 2000, ochroną zabytków, ochroną gruntów rolnych,
prawem wodnym, itd.

9.

Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy

Zawarte w niniejszym rozdziale informacje stanowią metodologię analizy potencjału
instytucjonalnego Wnioskodawcy, o której mowa w Przewodniku po kryteriach wyboru
finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 (rozdział dotyczący poddziałania 6.2.2) i służą do oceny stopnia gotowości
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Wnioskodawcy do realizacji projektu oraz możliwości utrzymania rezultatów projektu
w przyszłości zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

9.1. Charakterystyka Wnioskodawcy
W podrozdziale tym należy scharakteryzować Wnioskodawcę z uwzględnieniem
uwarunkowań prawnych dla danego typu Wnioskodawcy (podstawę prawną utworzenia,
organ założycielski, zadania statutowe), struktury organizacyjnej, procesu decyzyjnego
organów/osób uprawnionych do reprezentacji, zasad nadzoru nad prowadzoną działalnością.
Należy zamieścić informacje dotyczące kompetencji oraz zasobów sprzętowych i kadrowych
jednostki (komórki organizacyjnej, stanowiska pracy) bezpośrednio odpowiedzialnej za
sprawy administracyjne i merytoryczne inwestycji.

9.2. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.2 mogą ubiegać się nie tylko jednostki
samorządu terytorialnego, ale także związki jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz porozumienia jednostek
samorządu terytorialnego. W przypadku takich projektów należy wskazać i opisać:
 podstawę prawną współpracy (umowę/porozumienie),
 strukturę i zasady współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację
projektu,
 działania podejmowane przez poszczególne podmioty,
 główne prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów związanych z realizacją
projektu,
 kwestie własności i finansowania przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji,
 sposób zabezpieczenia środków finansowych, zasady rozliczeń i płatności pomiędzy
podmiotami.
W przypadku projektów realizowanych przez porozumienia jednostek samorządu
terytorialnego - minimalny zakres warunków porozumienia zawieranego przez jednostki
samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego ze środków
poddziałania 6.2.2 PO IG – wskazano w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.
9.3.

Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

W podrozdziale tym należy wymienić i krótko opisać dotychczas zrealizowane projekty
inwestycyjne zarówno przez Wnioskodawcę jak i poszczególne podmioty realizujące projekt.
W szczególności należy wskazać:

przedmiot projektu,

lokalizację,

termin realizacji,

koszt realizacji,

źródła finansowania,

uzasadnienie związku z przedmiotem lub celami zgłaszanej inwestycji.
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9.4.

Podmiot odpowiedzialny
zakończeniu

za

eksploatację

przedmiotu

inwestycji

po

jej

W podrozdziale tym należy wskazać kto będzie odpowiedzialny za eksploatację przedmiotu
inwestycji po jej zakończeniu, tj. kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i
eksploatacją inwestycji. Należy udowodnić, że przyjęte rozwiązania zapewnią trwałość
projektu w okresie co najmniej 5 lat od jego zakończenia. Jeżeli bieżącym zarządzaniem
projektu zajmować się będzie inny podmiot niż Wnioskodawca, należy wyjaśnić przyczyny,
korzyści oraz formę prawną przekazania funkcji związanych z użytkowaniem danej
infrastruktury. Należy wskazać jego formę prawną i strukturę własnościową oraz zakres
nadzoru Wnioskodawcy. Należy wykazać, że podmiot odpowiedzialny za eksploatację
przedmiotu inwestycji sprosta wymaganiom związanym z bieżącym utrzymaniem
infrastruktury. Należy opisać zasoby kadrowe, sprzętowe, organizacyjne oraz finansowe
w kontekście zdolności do utrzymania rezultatów projektu przez co najmniej 5 lat od chwili
zakończenia jego realizacji.

9.5. Zdolność do zapewnienia środków finansowych koniecznych do pokrycia

kosztów eksploatacji inwestycji
W podrozdziale tym należy wykazać trwałość finansową projektu, tj. udowodnić, że
przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych i utrata zdolności do bieżącego
regulowania wydatków. Finansowa trwałość projektu oznacza zdolność Wnioskodawcy
(podmiotu eksploatującego) do zapewnienia środków finansowych koniecznych do pokrycia
kosztów eksploatacji. W celu zapewnienia płynności należy skorelować w czasie wpływy
i wydatki zarówno na etapie wdrażania jak i eksploatacji projektu. Podstawowym narzędziem
do analizy trwałości jest pełny rachunek przepływów pieniężnych projektu (część operacyjna,
inwestycyjna i finansowa). Trwałość występuje wtedy, gdy suma przepływów w ramach
skumulowanych strumieni pieniężnych generowanych przez projekt jest dodatnia we
wszystkich latach objętych analizą.
Wykazanie trwałości finansowej należy oprzeć na nominalnych (niezdyskontowanych)
przepływach pieniężnych. Przepływy środków finansowych, jakie należy w tym celu
uwzględnić, powinny brać pod uwagę wszystkie zaangażowane środki finansowe (krajowe i
wspólnotowe), kredyty i pożyczki, wraz z ich spłatą, koszty obsługi zadłużenia, wpłaty własne
oraz wypłaty dywidend (nadwyżki projektu). W analizie należy również uwzględnić inne
inwestycje, w tym odtworzeniowe, zaplanowane do realizacji w okresie branej pod uwagę
perspektywy finansowej. W wyliczeniach nie należy natomiast uwzględniać wartości
rezydualnej, chyba że majątek uległ rzeczywistej likwidacji w ostatnim roku analizy.
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych należy
zbadać, czy realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia wskaźników określonych w
art. 169 i 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.).

10. Analiza finansowa
Celem analizy finansowej jest:

ocena rentowności inwestycji oraz efektywności finansowej projektu,

ustalenie poziomu maksymalnego dofinansowania z funduszy UE w oparciu o
wyliczenie tzw. luki finansowej,

ocena wpływu projektu na sytuację finansową Wnioskodawcy lub podmiotu
odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu projektu (analiza ma zweryfikować, czy
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inwestycja jest finansowo trwała, tzn. czy Wnioskodawca lub podmiot odpowiedzialny
za eksploatację przedmiotu projektu będzie zdolny do wdrożenia projektu i później do
eksploatacji powstałej infrastruktury, tj. czy będzie generował wystarczającą nadwyżkę
finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej oraz ewentualnych
wydatków odtworzeniowych.
W celu przeprowadzenia analizy należy:
 określić założenia,
 ustalić , czy projekt generuje przychody w rozumieniu art.55 ust.1 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006, oraz czy istnieje możliwość ich oszacowania z
wyprzedzeniem,
 sporządzić zestawienie przepływów pieniężnych projektu,
 ustalić, czy wartość bieżących przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 generowanych przez projekt przekracza wartości bieżących
kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generującym dochód (dotyczy
projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem),
 ustalić poziom dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metodę luki w
finansowaniu (dotyczy projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość
oszacowania dochodu z wyprzedzeniem),
 określić źródła finansowania projektu,
 wyliczyć wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
 przeprowadzić analizę trwałości finansowej.
Analizę finansową należy przeprowadzić w pliku Excel stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszych wytycznych – model standardowy lub Załącznik Nr 2 do wytycznych – model
różnicowy.
Wyliczenia należy dołączyć do Studium Wykonalności w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na płycie CD/DVD (z edytowalnymi formułami obliczeniowymi).
Brak odpowiedniego załącznika stanowi podstawę do odrzucenia projektu.
Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodologię zdyskontowanych
przepływów środków pieniężnych (tzw. metodologia DCF), która zgodnie z definicją Komisji
Europejskiej, określoną w Metodologii CBA charakteryzuje się następującymi cechami:
 obejmuje skonsolidowaną analizę finansową z punktu widzenia zarówno właściciela
infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego (operatora infrastruktury), w przypadku,
gdy są to odrębne podmioty – analiza skonsolidowana;
 uwzględnia wyłącznie przepływy środków pieniężnych, tj. rzeczywiste kwoty
pieniężne wypłacane lub otrzymywane przez dany projekt (niepieniężne pozycje
rachunkowe, jak amortyzacja lub rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków,
nie mogą być przedmiotem analizy);
 uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i
ujęte w danym okresie odniesienia (wyjątek stanowią nakłady inwestycyjne na
realizacji projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia, powinny
one zostać uwzględnione w pierwszym roku odniesienia w wartościach
niezdyskontowanych),
 uwzględnia wartość rezydualną, w przypadku, gdy okres ekonomicznej użyteczności
środków trwałych projektu przekracza przyjęty okres odniesienia,
 uwzględnia wartość pieniądza w czasie (przyszłe przepływy środków pieniężnych
dyskontuje się w celu uzyskania ich wartości bieżącej za pomocą współczynnika
dyskontowego, którego wielkość jest ustalana przy użyciu stopy dyskontowej przyjętej
dla celów przeprowadzenia analizy finansowej według metodologii DCF).
Do analizy finansowej należy przyjąć następujące założenia:

16

analizę należy sporządzić w cenach stałych tj. cenach z roku bazowego, z
wyeliminowaniem wpływu inflacji ,
 w przypadku, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, tj. może on
zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, analizę należy sporządzić w cenach
netto (bez podatku VAT),
 w przypadku, gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny lub w przypadku
kiedy VAT jest niekwalifikowalny, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek
(np. został poniesiony przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków przez
podmiot nie będący podatnikiem VAT) analizę należy sporządzić w cenach brutto
(wraz z podatkiem VAT),
 analizę należy wykonać w PLN,
 zalecana stopa dyskontowa wynosi 5% (ceny stałe),
 prognoza powinna być sporządzona w okresach rocznych,
 analizę należy wykonywać kierując się zasadą ostrożnej wyceny,
 okres referencyjny dla którego należy przeprowadzić analizę składa się z dwóch
etapów: I etap realizacji projektu i II etap eksploatacji projektu. Długości okresów
eksploatacji dla poszczególnych sektorów przedstawiają się następująco:
energetyka – 15-25 lat,
gospodarka wodna i ochrona środowiska – 30 lat,
kolejnictwo – 30 lat,
porty morskie i lotnicze – 25 lat,
drogi – 25-30 lat,
przemysł – 10 lat,
inne – 15 lat.
 przy założeniach makroekonomicznych dla pierwszych 5 lat projekcji finansowej,
należy korzystać z wariantów rozwoju gospodarczego Polski, zamieszczonych na
stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dla pozostałego okresu
analizy należy stosować wartości, jak z ostatniego roku ww. wariantów,
 w przypadku stawek podatkowych (w tym stawek podatku VAT), należy stosować ich
bieżące wartości, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.


Analiza finansowa powinna być oparta na przejrzystych założeniach. Podstawowe zasady
sporządzania analizy finansowej zawierają „Wytyczne MRR w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód”.
Metoda analizy finansowej
1) Metoda standardowa – stosowana w przypadku, gdy możliwe jest oddzielenie
strumienia przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów
pieniężnych beneficjenta. Metoda polega na uwzględnieniu w analizie jedynie
przepływów pieniężnych w ramach projektu. W tym przypadku analizę należy
przeprowadzić zgodnie z Załącznikiem nr 1 – model standardowy do niniejszych
wytycznych.
2) Metoda różnicowa - stosowana w przypadku, gdy nie jest możliwe oddzielenie
strumienia przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów
pieniężnych beneficjenta. W takim przypadku analiza finansowa przeprowadzana jest
metodą złożoną, która opiera się na różnicowym (przyrostowym) modelu finansowym.
Strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy strumieniami pieniężnymi
dla scenariusza _podmiot z projektem” (wariant inwestycyjny) oraz strumieniami
pieniężnymi dla scenariusza _podmiot bez projektu” (wariant bezinwestycyjny). W
tym przypadku analizę należy przeprowadzić na załączniku nr 2 – model różnicowy
do niniejszych wytycznych.
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10.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe

W podrozdziale tym należy przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący
realizacji projektu w podziale na lata - zgodnie z danymi zamieszczonymi w Załączniku Nr 1
lub Nr 2 do Wytycznych. Całkowite nakłady inwestycyjne, tj. nakłady inwestycyjne i
przedinwestycyjne należy podać na podstawie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych
wraz ze wskazaniem źródła szacunków (np. kosztorys inwestorski, przetarg, oferty
potencjalnych wykonawców, doświadczenia Wnioskodawcy).
Harmonogram musi obejmować wszelkie nakłady związane z realizacją projektu – zarówno
wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowane. Wydatki kwalifikowalne należy określić
zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” oraz „Krajowymi wytycznymi
dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w okresie programowania 2007-2013”.
Oprócz nakładów inwestycyjnych w punkcie tym należy wskazać nakłady odtworzeniowe
czyli nakłady na realizację projektu wykazywane w fazie operacyjnej projektu, tj. po
zakończeniu jego realizacji, przeznaczone na odtworzenie lub ulepszenie pewnych
elementów projektu i powiększające ich wartość. Należy zaznaczyć, iż nakłady
odtworzeniowe powodują wzrost wartości środków trwałych, co oznacza, że podlegają
amortyzacji. Nie należy ich mylić z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji
zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych. Przy określaniu wielkości nakładów
odtworzeniowych należy wskazać metodologię ich szacowania.

10.2. Wartość rezydualna

W celu obliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu oraz
wskaźnika luki w finansowaniu konieczne jest ustalenie wartości rezydualnej wytworzonego
w ramach projektu majątku. Wartość rezydualną należy wyznaczyć według jednej z dwóch
poniżej opisanych metod:
1) wartość rezydualna obliczana jako wartość bieżąca przewidywanych przepływów
pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza
okres odniesienia. Obliczenia dokonuje się wg następującego wzoru
FCF

RV = -----------i
gdzie:

RV – wartość rezydualna po zakończeniu okresu referencyjnego,

i – stopa dyskontowa,

FCF – poziom wolnych przepływów pieniężnych obliczony jako suma przychodów operacyjnych
z ostatniego roku okresu referencyjnego pomniejszony o sumę odpowiadających im kosztów operacyjnych
(zawierających niezbędne nakłady odtworzeniowe) oraz skorygowany o zmianę kapitału obrotowego.

2) wartość rezydualna obliczana jako wartość księgowa netto aktywów projektu, tj.
wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację przez okres objęty analizą i
powiększona o wartość netto inwestycji odtworzeniowych.
W każdym przypadku należy uzasadnić przesłanki wybranej metody ustalenia wartości
rezydualnej. Wartość rezydualna nie powinna być niższa niż wartość księgowa netto
aktywów projektu.
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10.3. Analiza popytu, kalkulacja przychodów i kosztów operacyjnych

W podrozdziale należy oszacować popyt, tj. przedstawić szacunek liczby użytkowników
rezultatów projektu oraz zakres oferowanych uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Należy
dołożyć wszelkich starań, aby założenia co do zakresu planowanych/oferowanych
uzbrojonych terenów inwestycyjnych były oszacowane realnie i były możliwe do osiągnięcia
przez Wnioskodawcę/ operatora.
Należy określić planowaną politykę cenową (po realizacji przedsięwzięcia) - wysokość opłat,
sposób ustalania ich kalkulacji.
Na podstawie przewidywanego popytu oraz ustalonego cennika należy określić poziom
przyszłych przychodów projektu związanych z udostępnieniem uzbrojonych terenów
inwestycyjnych.
Koszty należy przedstawić wg klasyfikacji kosztów rodzajowych (zgodnie z wymogami
ustawy o rachunkowości). Dla każdej kategorii kosztów wymagane jest szczegółowe
uzasadnienie przyjętych założeń. Amortyzację należy wyliczyć metodą liniową. Okres
amortyzacji dla poszczególnych składników majątku powinien być zgodny z Ustawą z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze
zmianami) oraz Ustawą z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002., nr 76,
poz.694 ze zmianami).
Wyliczenia należy zamieścić w Załączniku Nr 1 lub Załączniku Nr 2 do niniejszych
wytycznych.

10.4. Kapitał obrotowy

Właściwie określone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest bardzo istotne. Zbyt wysoki
poziom może powodować powstawanie dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem
kapitałów na jego sfinansowanie, jak również może oznaczać nieefektywne wykorzystywanie
posiadanych zasobów kapitałowych. Zbyt niski poziom może spowodować utratę
wypłacalność finansowej i przerwanie ciągłości bieżących procesów realizowanych przez
projekt. Należy przeprowadzić stosowną kalkulację zmian sald należności, zobowiązań oraz
zapasów projektu wraz z uzasadnieniem przedstawionych szacunków (np. wartość
odniesienia i wskaźniki rotacji). Dla właściwego wyliczenia zapotrzebowania na kapitał
obrotowy można wykorzystać odpowiednie wskaźniki rotacji ustalone w oparciu o
historyczne dane finansowo-księgowe Wnioskodawcy/operatora, natomiast w razie ich braku
w oparciu o dane branżowe.

10.5. Wskaźniki efektywności finansowej.

Na podstawie przepływów finansowych przedstawionych w formie tabelarycznej,
uwzględniających wpływy i wypływy pieniężne związane z realizacją projektu, nakłady
inwestycyjne, koszty i przychody operacyjne oraz zmiany w kapitale obrotowym, należy
wyznaczyć wskaźniki efektywności projektu. Wyliczenia należy zamieścić w Załączniku Nr 1
lub Załączniku Nr 2 do niniejszych wytycznych.
Na podstawie przepływów pieniężnych należy wyliczyć następujące wskaźniki efektywności
finansowej przedsięwzięcia:
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1) Finansowa Zaktualizowana Wartość Netto (FNPV)
n

NCF t

FNPV = ∑ ----------t=1

(1+r)t

NCF t – finansowe przepływy pieniężne netto projektu w roku t (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami projektu
w roku t)
n- liczba lat okresu referencyjnego
t=1,…n– kolejny rok okresu referencyjnego
r- finansowa stopa dyskontowa

2) Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR)

n

NCF t

FRR = ∑ -----------=0
t=1

(1+IRR)t

NCF t – finansowe przepływy pieniężtne netto projektu w roku t (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami projektu
w roku t)
n- liczba lat okresu referencyjnego
t=1,…n– kolejny rok okresu referencyjnego

FRR jest stopą zwrotu, przy której zaktualizowana wartość netto (NPV) wynosi zero. FRR
może być obliczona z perspektywy całości projektu bez względu na źródła finansowania
oraz podmiot odpowiedzialny za jego realizację.
Wyróżnia się:
1. Wskaźniki efektywności finansowej projektu
 finansowa bieżąca wartość netto (FNPV/C)
 finansowa stopa zwrotu (FRR/C)
FRR/C 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 użytkowania projektu
obejmującej:
a) jako wydatki:
początkowe nakłady inwestycyjne,
inwestycje odtworzeniowe,
koszty działalności operacyjnej.
b) jako wpływy:
przychody generowane przez projekt,
wartość rezydualną projektu na koniec okresu jego użytkowania.
FRR/C należy obliczyć w wariancie z dotacją UE oraz bez dotacji.
2. Wskaźniki efektywności finansowej z kapitału własnego (krajowego)
 finansowa bieżąca wartość netto kapitału własnego (FNPV/K)
 finansowa stopa zwrotu kapitału własnego (FRR/K)
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FRR/K mierzy zdolność projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitału
zainwestowanego przez podmiot odpowiedzialny za projekt. FRR/K jest obliczana na
podstawie tej samej prognozy przepływów pieniężnych, co FRR/C, z dodaniem wypłaconego
kredytu/pożyczki jako wpływów oraz opłat za obsługę zadłużenia jako wydatków. Wskaźniki
efektywności finansowej z kapitału własnego obowiązkowo należy obliczyć dla dużych
projektów.
Dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C nie
uwzględniający dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C
wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Ujemna wartość FNPV/C
świadczy o tym, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów i że dla
realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie.
10.6. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu

W Studium Wykonalności należy przedstawić wyniki ustalenia czy projekt generuje dochody
netto w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W przypadku
projektów generujących dochód ustalenie poziomu dofinansowania należy wykonać w
oparciu o metodę luki finansowej, która została szczegółowo opisana w Wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Do wyliczenia luki w finansowaniu oraz poziomu dofinansowania należy wykorzystać
Załącznik Nr 1 lub Załącznik Nr 2 do niniejszych wytycznych.
Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, który
z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na
realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy
pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.
Metodę luki w finansowaniu stosuje się dla projektów generujących dochód pod warunkiem,
iż:

wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu WE,

wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto generowanych w ramach projektu
jest dodatnia.
W celu obliczenia luki w finansowaniu należy uwzględnić następujące kategorie
zdyskontowanych przepływów pieniężnych:
 zdyskontowane nakłady inwestycyjne projektu (DIC),
 zdyskontowane przychody projektu,
 zdyskontowane koszty operacyjne projektu,
 zdyskontowaną wartość rezydualną.
W celu wyliczenia wskaźnika luki w finansowaniu w dochodach uwzględnia się wartość
rezydualną. Nie należy natomiast uwzględniać rezerw na nieprzewidziane wydatki.

10.7. Źródła finansowania

W punkcie tym należy wskazać i opisać źródła finansowania kosztów całkowitych
(kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu), przy uwzględnieniu następujących założeń:
 dla projektów, które nie generują dochodu lub których dochody nie pokrywają
w pełni kosztów operacyjnych maksymalny poziom dotacji EFRR jest tożsamy
z maksymalnym poziomem dofinansowania określonym w PO IG dla danej osi
priorytetowej;
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dla pozostałych projektów maksymalny poziom dofinansowania zostaje określony z
zastosowaniem metody luki w finansowaniu;
różnica pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi i poziomem dotacji musi zostać pokryta
ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł; należy jednoznacznie
wskazać zabezpieczenie środków na pokrycie tej różnicy;
koszty niekwalifikowalne muszą zostać pokryte w całości ze środków własnych
Wnioskodawcy lub innych źródeł; należy jednoznacznie wskazać zabezpieczenie
środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu.

W przypadku finansowania wkładu własnego za pomocą kredytu należy określić
podstawowe zakładane parametry: wartość kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (stałe
czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizje, częstotliwość spłat (miesięcznie,
kwartalnie, rocznie).

11. Analiza ekonomiczna
Celem analizy ekonomicznej jest dokonanie oceny wkładu projektu z punktu widzenia
społeczności jako całości. Analiza ma wykazać, czy inwestycja jest uzasadniona z
ogólnospołecznego punktu widzenia, jeżeli nawet z finansowego punktu widzenia jest
nieefektywna.
Metoda stosowanej analizy ekonomicznej uzależniona jest od całkowitych nakładów
inwestycyjnych. W przypadku dużych projektów, zgodnie z zapisami art. 40 rozporządzenia
1083/2006, obowiązkowe jest przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści (Tabela 12
Załącznika nr 1 lub Załącznika Nr 2 do niniejszych wytycznych).
W przypadku pozostałych projektów (nie zaliczanych do projektów dużych) zaleca się, aby
analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na
oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu (analiza
wielokryterialna).
11.1. Analiza kosztów i korzyści (CBA)
Punktem wyjścia analizy kosztów i korzyści są przepływy pieniężne określone w analizie
finansowej projektu. W analizie ekonomicznej należy uwzględnić tylko pozycje wywołujące
wpływy i wydatki u inwestora spowodowane projektem (jeśli w analizie finansowej stosowano
metodę różnicową, do analizy ekonomicznej stosuje się wielkości różnicowe).
Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy dokonać niezbędnych
korekt przepływów pieniężnych przyjętych do analizy finansowej, dotyczących:
a) efektów fiskalnych (transferów);
odliczeniu podatków pośrednich od cen nakładów i produktów (np. podatku VAT,
który w analizie finansowej jest uwzględniany w cenach, pod warunkiem, że nie
podlega zwrotowi);
odliczeniu subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego –
tzw. ”czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych (np. płatności z tytułu
ubezpieczeń społecznych);
doliczeniu do cen nakładów objętych analizą podatków bezpośrednich;
uwzględnieniu w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / subwencji / dotacji,
które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. Jednakże należy pamiętać, aby w
trakcie analizy nie liczyć ich podwójnie (przykładowo jako podatek włączony do danej
ceny oraz jako szacunkowy zewnętrzny koszt środowiskowy).

22

b) efektów zewnętrznych mających na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych
skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych. Efekty zewnętrzne, z
samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one więc uwzględnione w
analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione na
potrzeby analizy ekonomicznej. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości
pieniężnych jest niemożliwe, należy skwantyfikować je w kategoriach materialnych w celu
dokonania oceny jakościowej. Należy wówczas wyraźnie zaznaczyć, że nie zostały one
ujęte przy obliczaniu wskaźników analizy ekonomicznej.
c) przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. Mają one na celu uwzględnienie
czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku),
takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie
prawa pracy, niepełna informacja, itp. W tego typu przypadkach obserwowane ceny
rynkowe (tj. finansowe) powinny zostać przeliczone za pomocą współczynników
przeliczeniowych, tzw. czynników konwersji na ceny rozrachunkowe tak, aby nie miały
charakteru mylącego i odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość
klienta do zapłaty za produkt końcowy.
Analiza kosztów i korzyści prowadzi do obliczenia nowych ekonomicznych przepływów
pieniężnych, które są podstawą obliczenia wskaźników ekonomicznej efektywności projektu.
Są one analogiczne do wskaźników z analizy finansowej. Uwzględniają jednak korzyści dla
szerokiej grupy Beneficjentów, a nie tylko samego inwestora. Należą do nich.
• Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto - ENPV,
• Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu - ERR,
• Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty - B/C.
Zaleca się zastosowanie do analizy ekonomicznej stopy dyskontowej na poziomie 5,5%.
11.2. Analiza wielokryterialna
Analiza wielokryterialna ma na celu jakościową i ilościową ocenę ekonomicznych i
społecznych korzyści, jakie generuje projekt dla otoczenia, a które nie zostały uwzględnione
w ramach analizy finansowej. Metoda ta polega na szczegółowym opisie efektów
zewnętrznych projektu, z kwantyfikacją tych wielkości, dla których jest to możliwe. W tym
przypadku nie ma konieczności przeliczania wskazanych korzyści na wartości pieniężne.
Wnioskodawca powinien wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, ekonomiczne i
społeczne skutki projektu i - jeśli to możliwe - ująć je ilościowo.
Prawidłowe zastosowanie metody wielokryterialnej w ramach analizy ekonomicznej wymaga:
 prezentacji korzyści i kosztów społecznych (rezultaty i oddziaływania),
 przypisania im (w miarę możliwości) określonych wartości, niekoniecznie wyrażonych
w pieniądzu,
 uzasadnienia przedstawionych korzyści i metodologii szacunków.

11.3. Wskaźniki ekonomiczne

W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu należy posłużyć się następującymi
ekonomicznymi wskaźnikami efektywności:
 ekonomiczną wartością bieżącą netto (ENPV), która powinna być większa od zera;
 ekonomiczną stopą zwrotu (ERR), która powinna przewyższać przyjętą stopę
dyskontową;
 relacją korzyści do kosztów (B/C), która powinna być wyższa od jedności.
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Ekonomiczna, bieżąca wartość netto inwestycji ENPV jest różnicą ogółu
zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z inwestycją. Uznaje się, że projekt jest
efektywny, jeżeli wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni. W przypadku
kiedy wartość ENPV jest ujemna, projekt nie powinien zostać zakwalifikowany do
dofinansowania z funduszy UE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemne
ENPV, lecz powoduje znaczące korzyści, których nie można było wycenić.
Ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) określa ekonomiczny zwrot
z projektu. W przypadku, gdy wartość ENPV wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych
korzyści ekonomicznych jest równa bieżącej wartości kosztów ekonomicznych
projektu, ERR jest równe przyjętej stopie dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest niższe od
przyjętej stopy dyskontowej, ENPV jest ujemne, co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych
korzyści ekonomicznych jest niższa niż bieżąca wartość kosztów ekonomicznych projektu.
Jeżeli ekonomiczna, wewnętrzna stopa zwrotu jest mniejsza od zastosowanej stopy
dyskontowej, wówczas projekt nie jest efektywny ekonomicznie.
Wskaźnik B/C ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy
zdyskontowanych kosztów generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja
jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość
korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji.

12. Analiza ryzyka i 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 i ekonomicznej projektu. Analiza wrażliwości
polega na identyfikacji zmiennych krytycznych w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o
określoną procentowo wartość i obserwacji występujących w rezultacie wahań w
finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności. Jednorazowo zmianie powinna być
poddawana tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać
niezmienione. Według Metodologii CBA, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku
których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV
o +/- 5 %. Możliwe jest jednak przyjęcie innych kryteriów wyznaczenia zmiennych
krytycznych.
Wśród przykładowych zmiennych, które mogą być poddane analizie wymienić można:
spadek popytu, wzrost wielkości nakładów, wzrost kosztów eksploatacyjnych, spadek cen,
zmiana danych makroekonomicznych, itp.
Analiza ryzyka jest obligatoryjna dla tzw. „dużych projektów” - na podstawie art. 40 lit. e
Rozporządzenia 1083/2006. Analiza ryzyka polega na przypisaniu zidentyfikowanym
zmiennym krytycznym właściwego rozkładu prawdopodobieństwa i oszacowaniu rozkładu
prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności projektu.
W przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych, analizę ryzyka można
ograniczyć do jakościowej oceny ryzyka, poprzez dokonanie opisowej oceny
prawdopodobieństwa materializacji danego ryzyka, przypisując każdej wartości krytycznych
zmiennych jedną z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskie, średnie, wysokie.
Do najważniejszych grup ryzyk należą:





ryzyka finansowe (źródła finansowania, przychody i koszty operacyjne),
ryzyka handlowe (popytowe),
ryzyka społeczne,
ryzyka prawne,
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ryzyka organizacyjne i związane z zasobami ludzkimi,
ryzyka techniczne i związane z infrastrukturą.

W analizie należy opisać okoliczności, jakie mogą przyczynić się do wystąpienia sytuacji
negatywnych oraz planowane działania zapobiegające lub naprawcze (plany zachowań
w zdarzeniach losowych).
Analiza wrażliwości i ryzyka powinna być przygotowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

13. Analiza oddziaływania na środowisko
W rozdziale niniejszym należy opisać oddziaływania projektu na stan środowiska oraz
uzasadnić zgodność przedsięwzięcia z zasadami polityki ochrony środowiska UE.
Szczegółowe informacje na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz
regulacji prawnych w tym zakresie zostały przedstawione w Wytycznych w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

13.1. Formalno-prawna procedura OOŚ

Należy wskazać:
 czy przedmiotowy projekt wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257 poz. 2573 ze zm. w: Dz. U. z 2005 r., nr 92 poz.
769 oraz Dz. U. z 2007 r., nr 158 poz. 1105),
 czy dla przedmiotowego projektu może być wymagany raport oddziaływania na
środowisko zgodnie z § 3 ww. Rozporządzenia.
W punkcie niniejszym należy opisać przebieg i stopień zaawansowania procedury związanej
z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, w tym opisać procedurę kwalifikowania przedsięwzięcia do obowiązku
opracowania raportu oddziaływania na środowisko (screening), wraz z ewentualnym
ustaleniem jego zakresu (scoping). Należy przedstawić informację o wykonanych
konsultacjach społecznych oraz dokonanych (lub wymaganych) uzgodnieniach
z uprawnionymi organami administracji w zakresie ochrony środowiska.

13.2. Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko

W podrozdziale należy wskazać podstawowe informacje na temat czynników, które mogą
mieć wpływ na stan środowiska w fazie inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu, tj.:

czy planowane przedsięwzięcie powoduje obniżenie przyrodniczych wartości terenu
(m.in. poprzez ingerencję w siedliska zwierząt i roślin),

czy planowane przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie obciążenia ruchem systemu
komunikacyjnego, czy jego efektem będzie zwiększenie czy zmniejszenie zużycia
paliwa i energii, czy wpłynie to na zwiększenie czy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza, czy realizacja inwestycji wpłynie
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na zwiększenie czy zmniejszenie poziomu hałasu, czy przekroczy on dopuszczalną
normę,
czy planowane przedsięwzięcie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego
i czy wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania,
czy planowana do budowy infrastruktura wpłynie korzystnie czy niekorzystnie na
krajobraz, czy planowane prace wpłyną na zwiększenie estetyki terenu
w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury,
czy realizacja inwestycji wpłynie na stan wód podziemnych i powierzchniowych, gleb,
wytwarzania odpadów,
jakie środki łagodzące lub działania kompensacyjne planuje się podjąć w związku
z realizacją projektu.

13.3. Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura 2000

W rozdziale tym należy wskazać czy projekt jest realizowany na terenie objętym ochroną w
ramach obszaru Natura 2000. W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy podać nazwę i nr
obszaru oraz określić możliwe oddziaływania projektu na stan środowiska, w tym w
szczególności na gatunki objęte ochroną w myśl dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr
92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin oraz
dyrektywy Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków .
Jeżeli projekt jest zlokalizowany poza terenami objętymi obszarem Natura 2000, ale mimo
wszystko może on na te obszary oddziaływać należy opisać zakres ograniczeń, środki
łagodzące oddziaływanie lub działania kompensujące oraz system monitorowania
występujących wpływów.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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