
 
 

 

Załącznik nr 4.2 do Regulaminu 

konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 

 

Szczegółowe wymogi w zakresie uproszczonej analizy 

finansowej dla projektów ubiegających się 

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 
konkurs 5.1.1 Typ D  

 

Biorąc pod uwagę specyfikę projektów realizowanych w ramach poddziałania 5.1.1 

typ D, tj. koncentrację wsparcia na działaniach z zakresu przeciwdziałania ruchom masowym, 

których zakres rzeczowy obejmował będzie głównie działania zapobiegawcze / stabilizujące o 

nieinfrastrukturalnym charakterze (np. stosowanie szaty roślinnej, stabilizacji biotechnicznej, 

zmniejszanie negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych i płynących oraz 

zwiększenie stabilności przez wzmacnianie zboczy i zmianę geometrii) w ramach ww. 

poddziałania brak jest etapu oceny finansowej, a Wnioskodawcy nie są zobligowani do 

wypełniania Załącznika nr 1 Analiza finansowa. 

Należy natomiast pamiętać o uwzględnieniu we wniosku o dofinansowanie projektu 

informacji niezbędnych do dokonania oceny w ramach kryteriów oceny projektu przyjętych 

przez Komitet Monitorujący (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 (dalej: SzOOP RPO WM), w tym m. in. 

kryterium formalnego pn. Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników 

poprzez wypełnienie w szczególności:  

Punkt wniosku: Zakres informacji: 

Pkt L.5 

Trwałość 

finansowa 

W pkt. L.5 należy opisać w jaki sposób zapewnione będą środki 

finansowe, które zagwarantują realizację i utrzymanie efektów 

projektu (tj. utrzymanie zabezpieczeń w należytym stanie). 

W tym celu koniecznym będzie opisanie wszystkich źródeł 

finansowania projektu. 

limit znaków: 10.000 

Pkt M.1 Projekty nieinwestycyjne – tę opcję należy wybrać  w przypadku realizacji tzw. 

„projektów miękkich”, tj. nieskutkujących powstaniem lub wzrostem wartości 

aktywów trwałych Wnioskodawcy. 



Pkt M.1.1 

Przychody 

projektu 

W przypadku wystąpienia w projekcie przychodów w polu M.1.1 

Przychody projektu należy opisać założenia, które poczyniono celem 

ustalenia wartości przychodów wygenerowanych w trakcie 

wdrażania projektu – załącznik Excel. W szczególności należy 

przedstawić i opisać plan sprzedaży, prognozę opłat wraz 

z podaniem cen jednostkowych oraz źródeł kalkulacji.  

Natomiast w przypadku, gdy przychody nie wystąpią w projekcie 

należy przedstawić uzasadnienie tego faktu.  

limit znaków: 2.000 

Pkt M.1.2 

Inne założenia 

W polu M.1.2 Inne założenia należy przedstawić inne, finansowe 

założenia, które są istotne celem zaprezentowania projektu.  

(w szczególności - jeśli są konieczne - koszty konserwacji 

i utrzymania zabezpieczeń w należytym stanie technicznym, czy 

koszty remontów po upływie określonego czasu). 

W przypadku, gdy dany element nie występuje w projekcie należy 

wpisać Nie dotyczy wraz z uzasadnieniem braku dodatkowych 

skutków finansowych realizacji projektu.   

limit znaków: 4.000 

Pkt N.1  

Analiza 

wielokryterialna 

W polu Efekty zewnętrzne należy wskazać istotne środowiskowe, 

ekonomiczne i społeczne skutki generowane w wyniku realizacji 

projektu, tj. koszty i korzyści społeczne. 

W celu multiplikowania kosztów i korzyści społecznych należy 

wybrać opcję dodaj.  

W polu Szacunek ilościowy należy oszacować (jeśli to możliwe) 

wielkość poszczególnych efektów zewnętrznych, sprowadzając je do 

danych liczbowych w oparciu o przyjęte przez Wnioskodawcę 

założenia.  

W polu Uzasadnienie należy opisać przyjęte założenia (poczynione 

szacunki) oraz opisać związek przyczynowo – skutkowy realizacji 

projektu i danym efektem społecznym/środowiskowym. 

limit znaków: 2.000  

Pkt N.2  

Analiza 

efektywności 

kosztowej 

Część N.2 nie dotyczy projektów nieinwestycyjnych.  

Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w poddziałaniu 

5.1.1 D analiza efektywności kosztowej nie jest wymagana. 

Pkt N.3 

Analiza kosztów  

i korzyści 

Część N.3 obligatoryjna jest tylko dla projektów dużych, nie dotyczy 

projektów nieinwestycyjnych.  

Pkt O.1 

Analiza jakościowa 

ryzyka 

Poprzez opcję dodaj należy wskazać ryzyko związane  

z realizacją projektu.  



W polu Ryzyka związane z realizacją projektu oraz jego 

eksploatacją należy wskazać czynniki ryzyka, które potencjalnie 

mogą wystąpić na etapie realizacji i/lub eksploatacji projektu. 

W celu multiplikowania ryzyk należy wybrać opcję dodaj.  

W polu Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z listy 

rozwijanej należy wybrać potencjalną możliwość zaistnienia danego 

ryzyka przypisując mu odpowiednią kategorię prawdopodobieństwa: 

marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie. 

W polu Wpływ z listy rozwijanej należy wybrać: nieistotny, niewielki, 

średni, znaczący, duży. 

W polu Uzasadnienie należy opisać w jaki sposób Wnioskodawca 

zamierza zminimalizować możliwość wystąpienia danego ryzyka 

oraz opisać w jakich okolicznościach prawdopodobieństwo 

wystąpienia danego ryzyka może ulec zmianie. Należy również 

opisać sposób przeciwdziałania zagrożeniu jakie taka zmiana może 

spowodować. 

limit znaków: 2.000  

Załącznik nr 1 Ze względu na specyfikę projektów załącznik nie jest wymagany.  

W części R wniosku o dofinansowanie projektu Lista załączników 

należy wybrać opcję: Nie dotyczy. 

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie skutków 

finansowych czy trwałości projektu IZ zastrzega sobie prawo do 

poproszenia (w trybie uzupełnień) o przedłożenie dodatkowych 

wyjaśnień / dokumentów.   

 


