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Program szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
„Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów 
dofinansowanych ze środków UE” 
 

Miejsce: 
Szkolenie online – platforma myownconference 

Termin szkolenia: 
26 października 2021 r., godz. 9:00 – 15:45 

Godziny Temat 

9:00 Rozpoczęcie szkolenia 

9:00 – 11:00 

1. Cele analizy finansowej projektów UE. 
2. Metodyka analizy finansowej, m.in.: 
a) zdefiniowanie scenariusza (danych finansowych) z projektem i bez 

(pkt M.2.1 i M.2.2 Wniosku), 
b) model wyodrębniania przepływów projektu, 
c) łączenie w projekcie różnorodnej infrastruktury, operatorów, partnerów, 
d) excel edytowalny, powiązany formułami, założenia opisane szczegółowo 

we wniosku o dofinansowanie (pkt M, a także L, N, O) 
wraz z metodologią, przełożone do założeń w excelu, 

e) ujęcie VAT w analizie finansowej (w tym kwalifikowalność VAT w świetle 
Wytycznych do kwalifikowalności). 

3. Logika analizy finansowej – działalność publiczna i działalność 
komercyjna/gospodarcza (efektywność finansowa inwestycji). 

4. Sposób wykorzystania produktów projektu (jaki podmiot/operator 
i na jakich zasadach, podstawy prawne ewentualnego przekazania). 

11:00 – 11:15 Przerwa 

11:15 – 13:15 

5. Poszczególne elementy analizy finansowej i ekonomicznej, m.in.: 
a) okres odniesienia, 
b) okres ekonomicznego życia projektu i wartość rezydualna, 
c) przychody w świetle art. 61 Rozporządzenia 1303/2013 a pozostałe 

przychody, 
d) nakład odtworzeniowy a okres ekonomicznego życia środka trwałego, 
e) nakład odtworzeniowy a remont. 
6. Ustalenie poziomu dofinansowania: 
a) projekt bez pomocy publicznej (zasady ogólne, luka w finansowaniu, 

oszczędność kosztów a dochód), 
b) projekt objęty pomocą publiczną (w tym objęty więcej niż jednym 

rodzajem pomocy publicznej), 
c) projekt częściowo objęty pomocą publiczną (tj. działalność i publiczna 

i gospodarcza). 
7. Analiza trwałości: 
a) trwałość w formule opisowej - JST, 
b) prognozy trwałości podmiotu z projektem – inne podmioty. 

13:15 – 13:45 Przerwa 
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13:45 – 15:45 

8. Analiza jakościowa ryzyka. 
9. Analiza wielokryterialna. 
10. Sposób przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej pod kątem 

kryterium racjonalności wydatkowania środków. 
11. Specyficzne aspekty analizy finansowej w wybranych typach projektów: 
a) wycena wartości działek przed i po dozbrojeniu w projektach 

dotyczących stref aktywności gospodarczej, 
b) audyt energetyczny podstawą danych finansowych w scenariuszach w 

projektach z zakresu termomodernizacji, 
c) liczne warunki brzegowe w projektach dotyczących infrastruktury B+R, 

m.in. poziom relacji działalności gospodarczej i niegospodarczej, 
rekompensata wkładu publicznego, mechanizmu monitorowania i 
wycofania, wskaźnik przychodów z działalności gospodarczej. 

12. Omówienie kryterium oceny finansowej projektów RPO WM 2014-2020. 
13. Przykłady liczbowe. 
14. Błędy popełniane w analizie finansowej. 

 


