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UWAGA: Wnioskodawca powinien w biznesplanie uzasadnić (doprecyzować i uszczegółowić)
wszystkie kwestie problemowe, związane z przyjętą koncepcją rozwoju przedsiębiorstwa
i wynikającymi z tego działaniami inwestycyjnymi.
Należy, m.in. opisać zastosowane w koncepcji biznesowej założenia oraz wyjaśnić i uzasadnić
przyjęte rozwiązania, odnosząc je do korzyści wynikających z wyboru konkretnego wariantu. Nie
zasadnym jest powtarzanie informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym. Biznes plan ze
względu na swą istotę powinien zawierać uszczegółowienia danych zawartych we wniosku o
dofinansowanie.
Wszystkie pola w biznes planie muszą być wypełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy
Wnioskodawcy, należy wpisać „Nie dotyczy” lub znak „–”. Nieakceptowana jest jakakolwiek
ingerencja Wnioskodawcy w formę biznes planu (np.: wycinanie punktów, usuwanie tabel,
stron etc.).

A. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy
A.1. Identyfikacja Wnioskodawcy. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.
W niniejszym punkcie należy wskazać podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa,
powinno się opisać formę organizacyjno-prawną podmiotu, podać informację dotyczącą kapitałów
własnych Wnioskodawcy, scharakteryzować dotychczasową działalność przedsiębiorstwa, przyjęte
zasady opodatkowania, ogólnie opisać przedmiot prowadzonej działalności, podać informacje dot.
właścicieli oraz władz zarządzających, ewentualnych powiązań i firm partnerskich. Należy
przedstawić krótką historię przedsiębiorstwa (główne fakty i daty), ewentualne zmiany na
przestrzeni lat, etapy rozwoju firmy, wskazać obszar na jakim firma działa, ze szczególnym
naciskiem na stan aktualny. W niniejszym punkcie należy podać informacje o planowanych
zmianach (np. organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa) w najbliższej przyszłości.
A.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej.
Należy opisać prowadzoną działalność gospodarczą, wskazując ofertę produktową/towarową/
usługową. Informację należy podać z uwzględnieniem ewentualnego podziału na działalność
podstawową, działalność tzw. „pozostałą” oraz „inną” (jeśli występuje). Informacje powinny być
podane wg poniższego schematu, przy czym udział procentowy poszczególnych źródeł przychodów
w przychodach ogółem oraz udział osób zatrudnionych w danym obszarze działalności firmy
w zatrudnieniu ogółem powinny obejmować ostatni rok obrotowy przed złożeniem wniosku
aplikacyjnego oraz okres bieżący (w przypadku firm działających krótko, jeśli nie był zamknięty
jeszcze żaden rok obrotowy - należy podać dane według stanu na koniec ostatniego kwartału
kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku aplikacyjnego lub na moment przed złożeniem
wniosku jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność krócej niż jeden kwartał).
W przypadku dużych przedsiębiorstw, w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) Nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). poniższe
dane
powinny
być
wykazywane
z
uwzględnieniem
wszystkich
podmiotów
partnerskich/powiązanych w rozumieniu zał. I do ww. rozporządzenia.
Rodzaj działalności

Zakres działalności

Udział procentowy

3

Udział procentowy

RPOWP 2014-2020 Działanie 5.1 OZE 2016

przychodów z danego rodzaju
działalności w ogólnej
wartości przychodów ze
sprzedaży wg stanu na
…………………..

zatrudnionych w danym
rodzaju działalności w
odniesieniu do ogólnej
liczby zatrudnionych w
firmie osób wg stanu na
………………..

Podstawowa (wg
numeru PKD 2007)
Pozostała działalność
(wraz z podaniem
numerów PKD)
Inna działalność (wraz
z podaniem numerów
PKD), należy wykazać
rodzaje działalności,
wskazane w
dokumentach
rejestrowych firmy
A.3. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku (pozycja konkurencyjna)
Należy scharakteryzować rynek, na jakim działa przedsiębiorstwo. Charakterystyka podmiotu może
być przeprowadzona w kontekście analizy SWOT (mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz
szanse i zagrożenia, wynikające z funkcjonowania w konkretnym otoczeniu biznesowym), powinna
uwzględniać sektor (dział) gospodarki, w którym działa Wnioskodawca i powinna być adekwatna
do PKD podmiotu.
Analiza pozycji rynkowej podmiotu aplikującego o wsparcie realizacji inwestycji środkami
publicznymi powinna obejmować w szczególności następujących zagadnienia:
 w jakim segmencie (segmentach, niszy, niszach) działa/będzie działało przedsiębiorstwo,
czy jest to sektor rozwojowy (dlaczego?), stabilny (dlaczego?), czy też schyłkowy
(dlaczego?),
 jaki jest udział poszczególnych odbiorców (grup odbiorców) w przychodach ze sprzedaży
w ostatnim roku obrotowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, jaki będzie po
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia?
 czy istnieją przesłanki do zmiany skali popytu w wyniku zastosowania odnawialnych źródeł
energii (proces produkcji, dodatkowe nakłady inwestycyjne, itp.) w okresie realizacji
planowanej inwestycji oraz w okresie trzech lat po jej zakończeniu?, jaka skala zmian jest
przewidywana w tym obszarze,
 czy istnieje potrzeba zmiany oferty sprzedażowej/usługowej (lub innego obszaru
funkcjonalnego firmy, np. w zakresie finansów - pozyskiwania środków obrotowych, kadry,
w związku z niepełnym zaspokojeniem potrzeb rynkowych lub niedopasowaniem oferty do
rynku, wynikającym np. z ewolucji potrzeb konsumentów, działaniami konkurencji?,
 czy sprzedaż przedsiębiorstwa ulega wahaniom sezonowym; jeżeli tak, jaka jest skala tego
zjawiska i w jaki sposób przedsiębiorstwo je minimalizuje?,
 jakie mocne strony posiada przedsiębiorstwo i jak zamierza je wzmocnić?,
 jakie są słabe strony przedsiębiorstwa i jak je zminimalizować?,
 jakie są szanse (sposoby ich wykorzystania?), a jakie zagrożenia (jak zamierza się
minimalizować ich negatywne skutki?) wynikające z otoczenia,
 jacy są najpoważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa na rynku?,
 w jakim zakresie oferta sprzedażowa przedsiębiorstwa jest/będzie bardziej konkurencyjna od
4
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oferty innych podmiotów, działających w branży (bezpośrednich konkurentów),
czy firmy konkurencyjne mają pozycję silniejszą, czy słabszą i w jakim zakresie?,
jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w aspekcie zmiennych marketingowych:
produkt, cena, promocja (reklama), dystrybucja, personel, lokalizacja działalności, jakość.

A.4. Potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa.
Należy scharakteryzować potrzeby inwestycyjne wynikające z planowanego rozwoju
przedsiębiorstwa oraz wyjaśnić, z czego te potrzeby wynikają, m.in. należy odpowiedzieć na
pytania:
- jakie zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne, od kiedy zostały zauważane, dlaczego uznano za
zasadne podjęcie ich realizacji w bieżącym okresie;
- czy dzięki realizacji zgłaszanego do wsparcia projektu inwestycyjnego zauważone potrzeby
Wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości, jeżeli nie – dlaczego dokonano wyboru
zgłaszanego zakresu inwestycji;
- jakich działań dotyczy przedmiotowy projekt inwestycyjny, jaki jest jego zakres (czego dotyczy
inwestycja, np. zakup urządzeń wytwarzających energię z OZE, zakup wartości niematerialnych
i prawnych, itp.) – szczegółowa analiza tego zakresu powinna znaleźć się w dalszej części
biznesplanu. Należy uzasadnić konieczność realizacji inwestycji w związku z realizowaną strategią
rozwoju firmy, z uwzględnieniem otoczenia biznesowego, przy istniejących warunkach
konkurencji;

B. Opis projektu - uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
B.1. Cele realizowanego projektu.
I. W tym punkcie Wnioskodawca powinien przełożyć zidentyfikowane potrzeby i problemy na cele
projektu. Należy przede wszystkim określić takie cele, które: są pożądane przez inwestora
i otoczenie (wynikają z analizy potrzeb) oraz spowodują koncentrację środków na tym co istotne,
efektywne kosztowo oraz możliwe do zrealizowania.
Cele muszą odzwierciedlać przyszły stan rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu wskazanych
wcześniej problemów. Oznacza to, że nigdy celem nie może być „zakupienie urządzeń” lub np.
„zatrudnienie pracowników”.
Przy precyzowaniu celów można posłużyć się metodą SMART, według której każdy cel powinien
być:
1. Specific (konkretny) – czy cel nie jest ujęty zbyt ogólnie? (błędne przykłady to np. poprawa
warunków świadczenia usług, wzrost sprzedaży itp.);
2. Measurable (mierzalny) – czy można zmierzyć poziom jego osiągnięcia? (np. trudno mierzalna
jest jakość produktów, jeżeli cel projektu będzie związany z poprawą jakości usług o 5% w
ciągu 5 lat, to należy odpowiedzieć na pytanie, jak będzie mierzona jakość: czy ilością skarg
i zażaleń, czy ilością napraw gwarancyjnych, czy też poziomem zadowolenia klientów z szeroko
rozumianej jakości);
3. Achievable/available (osiągalny) – czy cel jest wyrażony liczbowo? tylko skwantyfikowany cel
jest osiągalny (np. jeżeli celem jest znaczący wzrost wolumenu sprzedaży, to jak można
określić, czy cel ten został osiągnięty i w którym momencie?);
4. Realistic (realistyczny) – czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym okresie? (należy
zastanowić się nad prawdopodobieństwem osiągnięcia każdego z założonych celów);
5. Timed (określony w czasie) – czy cel jest określony w czasie? (np. zmniejszenie
5
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zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną o 20% w okresie od 2016 r. do 2019 r.).
Należy określić i uzasadnić cel (cele) projektu inwestycyjnego, adekwatnie do celów osi
priorytetowej i konkretnego działania, w ramach których złożono wniosek aplikacyjny, w jaki
sposób założone cele zostaną zrealizowane poprzez inwestycję. Ponadto należy wskazać konkretne
cele biznesowe, które przedsiębiorstwo zamierza uzyskać dzięki realizacji projektu.
II. Należy ustosunkować się do następujących kwestii: czy przedsiębiorstwo będzie realizowało
inwestycję bez wsparcia w ramach RPOWP? Jeżeli tak należy opisać w jaki sposób? Oraz w jakim
zakresie? Czy cele przedsiębiorstwa mogą być zrealizowane w inny sposób, niż w drodze inwestycji
z wykorzystaniem środków finansowych z RPOWP?
B.2. Planowane rozwiązania technologiczne/ skuteczność/ efektywność.
Należy przedstawić wybraną koncepcję techniczno-technologiczną, uzasadniając przyjęty wybór.
Opis powinien ograniczyć się do elementów mających rzeczywisty wpływ na koszty oraz
funkcjonowanie podmiotu w przyszłości. Opisując przyjęte, uznane za optymalne rozwiązanie
technologiczne należy uzasadnić wybraną technologię.
W tym miejscu należy wskazać i opisać ewentualne zastosowanie nowych rozwiązań
technologicznych lub organizacyjnych charakteryzujących się dopasowaniem do specyfiki i stanu
lokalnych systemów energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią, i lokalne
zużycie wytworzonej energii (zastosowanie rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych w
zakresie OZE, które nie były do tej pory stosowane w województwie podlaskim). Należy mieć na
uwadze, że zastosowanie w ramach przedmiotowego projektu urządzeń/poszczególnych
elementów, niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, jak też umożliwiających prawidłową
współpracę z systemami elektroenergetycznymi (np. różnych producentów, różnej sprawności,
itp.), nie uznaje się za innowacyjność technologiczną. Niewystarczającym jest zastosowanie w
projekcie np. „innowacyjnej” turbiny wiatrowej pomimo, że technologicznie będzie to
innowacja w skali światowej, czy też zastosowanie nowego rodzaju np. modułu
fotowoltaicznego. Same unowocześnienia wynikające m.in. z postępu technicznego dotychczas
stosowanych rozwiązań nie wypełniają się w definicję nowoczesności technologii.
Należy uzasadnić konieczność przyjętych rozwiązań i instrumentów, służących realizacji projektu
w ramach analizy wariantowej.
Należy określić ilość mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych tj. wielkość w chwili
osiągnięcia pełnych mocy produkcyjnych. W szczególności powinno się jednoznacznie wskazać
wpływ przedsięwzięcia na wzrost ilości energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych.
W niniejszym punkcie należy wskazać, czy przewidywane jest zagospodarowanie ciepła w
przypadku instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną i energię cieplną w kogeneracji.
B.3. Wykonalność techniczna projektu - charakterystyka zasobów technicznych będących
w dyspozycji Wnioskodawcy. Stopień przygotowania projektu.
W tym punkcie Wnioskodawca powinien udowodnić, że projekt jest wykonalny technicznie,
udzielić odpowiedzi na pytanie: czy jest gotowy do realizacji; czy występują jeszcze przeszkody
natury prawnej lub technicznej, które mogą spowodować niemożność jego realizacji? Należy
wskazać jakiego typu są to przeszkody i czy leżą one po stronie Wnioskodawcy, czy są od niego
zależne? Wskazać należy stopień przygotowania projektu pod względem administracyjnym
w zakresie uzyskanych lub planowanych do uzyskania niezbędnych zezwoleń (np. pozwolenie na
budowę, ocena oddziaływania na środowisko, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na emisję
gazów, pozwolenie na emisję hałasu, opinie, koncesje, itp.). Należy pamiętać, iż planując
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę
6
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na wszystkie elementy projektu np. wielkość instalacji, fundamenty, przyłączenie odbiorców
końcowych itp. a co za tym idzie konieczność uzyskania stosownych zezwoleń oraz zapisy art.
29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w którym określono literalnie
inwestycje/wykonywanie robót budowlanych nie wymagających konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę.
W przypadku działań planowanych należy określić przewidywane terminy uzyskania wskazanych
zezwoleń, wskazując kroki, które zostały podjęte w tym kierunku. Dla inwestycji o charakterze
budowlanym, typowym przykładem niezbędnego dokumentu jest plan zagospodarowania terenu lub
decyzja o warunkach zabudowy, także projekt budowlany i kosztorys (stanowiące podstawę do
określenia rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia). Wnioskodawca powinien opisać jakim
zapleczem technicznym dysponuje (w tym nieruchomości) oraz czy jest ono wystarczające i
niezbędne do realizacji oraz wdrożenia projektu. Jeżeli nie jest wystarczające, należy wskazać i
opisać występujące problemy.
W opisie niniejszego punktu powinny znaleźć się informacje dotyczące:
 nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, pomieszczenia produkcyjne,
socjalne, techniczne, place składowe, manewrowe,
itp. niezbędnych dla projektu
inwestycyjnego i prowadzonej działalności (należy opisać tutaj wyposażenie, infrastrukturę
tych pomieszczeń itp.);
 jeżeli projekt zakłada zakup nieruchomości należy wskazać lokalizację, opisać
przewidywaną wartość, ewentualne procedury nabycia nieruchomości itp.;
 inne niezbędne zasoby techniczne potrzebne z punktu widzenia realizacji projektu.
Ważne jest, aby Wnioskodawca w niniejszym punkcie opisał możliwości techniczne
przyłączenia do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedmiotowej instalacji w
planowanej lokalizacji.
B.4. Analiza oddziaływania na środowisko
W niniejszym punkcie Wnioskodawca powinien scharakteryzować wpływ zastosowanej technologii
na środowisko. Należy sporządzić analizę w aspekcie oddziaływania na poszczególne elementy
środowiska naturalnego, podać informacje dotyczące w szczególności:
 zwiększenia/ zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i odprowadzanie ścieków,
 zwiększenia/ zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną,
 zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, np. CO2, SO2, PM10,
 wzrostu emisji hałasu,
 emisji odpadów i sposobu ich zagospodarowania itp.
W przypadku projektów, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i/lub raportu o oddziaływaniu na środowisko, w niniejszym punkcie należy
zawrzeć jedynie krótką informację na temat oddziaływania na środowisko (decyzja oraz raport
określają warunki szczegółowe w tym zakresie).
W niniejszym punkcie należy także odnieść się do kwestii czy inwestycja będzie realizowana
z zachowaniem wymogów następujących dyrektyw:
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy tj. zgodności realizowanej inwestycji
z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (inwestycje mogą
być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych
w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla
przemieszczeń fauny wodnej, osiągnięcie dobrego stanu ilościowego, ekologicznego
7
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i chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych).
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Projekty muszą przyczynić się do realizacji
krajowego celu dotyczącego 15 % udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 roku.
B.5. Doświadczenie i zasoby ludzkie
Należy scharakteryzować zasoby kadrowe (wspólników, właścicieli, zarząd, osoby które będą
odpowiedzialne za realizację i wdrożenie projektu), uwzględniając następujące elementy:
1. Wskazać osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zarządzanie, finanse, logistykę,
produkcję, sprzedaż, podając ich wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe; kwalifikacje,
opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty itp. istotne z punktu widzenia
charakteru realizowanej inwestycji; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie
merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży energetycznej; należy udzielić odpowiedzi na
pytanie: dlaczego Wnioskodawca uważa, iż posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do
wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów w nim założonych?
Jeżeli nie, należy określić podmiot, któremu Wnioskodawca zamierza powierzyć zarządzanie
(obsługę) projektem oraz uzasadnić taką potrzebę;
2. Wskazać najważniejsze inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy (przez
projektodawcę); podając ich zakres rzeczowy oraz wartość projektów, cel biznesowy w związku
z którym zostały zrealizowane oraz uzyskany rezultat.;
3. Wskazać czy Wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Należy wyszczególnić projekty realizowane/
współrealizowane z podaniem ich nazw, wartości całkowite, kosztów kwalifikowalnych, a także
otrzymanego dofinansowania oraz udzielić informacji czy projekty zostały już rozliczone.
Należy pamiętać aby podawać tylko i wyłącznie informacje, które mogą zostać zweryfikowane
na podstawie przedstawionych kopii dokumentów uwierzytelniających owe doświadczenie.
4. Opisać czy Wnioskodawca uczestniczył w projektach szkoleniowych, albo doradczych
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jeśli tak to w jakich?
Jeżeli Wnioskodawca wskutek realizacji projektu zakłada przyrost zatrudnienia powinien
wiarygodnie i szczegółowo uzasadnić oraz wskazać związek utworzonych, nowych miejsc pracy
z projektem inwestycyjnym (według schematu podanego poniżej). Istotnym jest także
przedstawienie sposobu pozyskania nowych zasobów ludzkich niezbędnych do osiągnięcia
zamierzonych celów przedsięwzięcia. Jeśli w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o
dofinansowanie lub rozpoczęcie inwestycji, nastąpiła redukcja zatrudnienia w przedsiębiorstwie
należy jednoznacznie wskazać przyczyny takiej sytuacji.
Tabela „Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu”
Rodzaj stanowiska pracy Ilość etatów Uzasadnienie

8

RPOWP 2014-2020 Działanie 5.1 OZE 2016

C. Plan marketingowy projektu
Plan marketingowy projektu powinien być odniesiony do założonego rozwoju biznesowego
Przedsiębiorstwa, którego zasadniczą częścią jest realizowanie przedmiotowego projektu
inwestycyjnego.
Należy opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i ewentualna promocja po zrealizowaniu
projektu, jakie narzędzia promocji oraz reklamy zostaną zastosowane w związku z zrealizowaną
inwestycją (również w kontekście promocji RPOWP).
W opisie należy uwzględnić możliwość dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do
istniejącej sieci energetycznej, cieplnej lub do innych urządzeń wykorzystujących energię.

9
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D. Finansowe efekty projektu (w PLN)
Prognoza wartości sprzedaży w części dotyczącej wyłącznie efektów zrealizowanej inwestycji. Dane powinny obejmować (w przypadku MŚP)
cztery okresy sprawozdawcze: pierwszy, w którym zostanie ukończony proces inwestycyjny oraz kolejne trzy lata, jako minimalny okres tzw.
„trwałości projektu”. W przypadku podmiotów innych niż MŚP (duże przedsiębiorstwa) trwałość projektów musi być zachowana przez okres
5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy.
Należy uzasadnić prawidłowość przedstawionych szacunków, tzn. wyjaśnić w oparciu o jakie założenia dokonano kalkulacji cen (wolumenu
sprzedaży, oczekiwanej wartości przychodów z tego tytułu, przewidywanej dynamiki sprzedaży w kolejnych latach, itp.). Zakłada się, że
przedmiotowa inwestycja powinna generować dodatkową wartość sprzedaży. Należy również pamiętać, iż planowane korzyści wynikające ze
sprzedaży, czy też oszczędności energii elektrycznej lub cieplnej powinny uwzględniać realne wartości, obowiązujące na rynku, stawki za
jednostkę energii. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej metodologii oszacowanych zaplanowanych przyszłych
przychodów/oszczędności wynikających z realizacji projektu oraz kosztów operacyjnych.
Produkty/usługi (związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją paliw albo energii lub obrotu nimi)
należy wymieniać począwszy od mających największy udział w sprzedaży ogółem, a skończywszy na mającym udział najniższy.
W przypadku, gdy część wyprodukowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby własne Wnioskodawcy, należy przedstawić sposób kalkulacji
szacowanych oszczędności, tzn. wyjaśnić w oparciu o jakie założenia dokonano kalkulacji (ilość, cena jednostkowa, itp.).

Wyszczególnienie /produkt/usługa/

Udział %
w sprzedaży
całkowitej
rok ………..

Rok zakończenia
inwestycji (n)

1.
2.
3.
……..
Razem:
Uwagi:
10
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rok (n+2)

rok (n+3)
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E. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wnioskodawcy
(wraz z prognozą).
Metodologia wypełnienia tabel finansowych:
 tabele finansowe, stanowiące integralną część biznesplanu należy wypełnić zgodnie
z załączonymi wzorami, stosując się do uwag zamieszczonych poniżej;
 tabele obejmują całokształt działalności przedsiębiorstwa (nie tylko wyniki zrealizowanej

inwestycji tj. np. przychody ze sprzedaży nowo wytworzonej energii);
 należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch pełnych okresów obrachunkowych,

poprzedzających rok złożenia wniosku aplikacyjnego, okresu bieżącego oraz przygotować
prognozę finansową na okres realizacji inwestycji oraz 3 kolejnych lat (w przypadku
podmiotów innych niż MŚP 5 lat), licząc od daty zakończenia inwestycji (zgodnie z pkt. V.3
wniosku o dofinansowanie);
 za datę końca bieżącego okresu obrachunkowego należy przyjąć koniec pełnego kwartału,

poprzedzającego datę złożenia wniosku (wartości wykazywane są narastająco za zamknięte
kwartały w danym roku) lub koniec pełnego miesiąca (jeśli Wnioskodawca nie posiada
zamkniętego kwartału), lub dzień złożenia aplikacji (w przypadku firmy nowopowstałej), rok t2 i t-1 to pełne zakończone dwa lata obrachunkowe poprzedzające złożenie wniosku tj. pod
tytułem „rok t-2” – należy zapisać: 2014 r., „rok t-1” – zapisać: 2015 r;
 jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat - Wnioskodawca

przedstawia sprawozdania finansowe dotyczące okresów obrachunkowych adekwatnych do
prowadzonej przez niego działalności; stosowne dane należy wpisać do tabel finansowych
biznesplanu; jeżeli planowane jest dopiero rozpoczęcie działalności, odpowiadające okresom
zeszłym pola należy uzupełnić zerami;
 w części „F” opracowania należy wyraźnie wskazać, w którym roku nastąpi zakończenie

realizacji dofinansowywanej inwestycji oraz opisać założenia przyjęte do projekcji finansowej;
 w przypadku obliczeń wskaźników sprawności działania dla niepełnych lat obrachunkowych

należy przyjąć liczbę dni badanego okresu, np. w przypadku sprawozdań finansowych za dwa
kwartały przychody ze sprzedaży dzielimy przez liczbę 182;
 rok t to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy tj. koniec roku w którym złożono

wniosek o dofinansowanie, z uwagi na terminy ogłoszenia naboru w niniejszym konkursie
będzie to rok 2016;
 przyjmuje

się, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym (jeżeli sytuacja
w przedsiębiorstwie jest inna - konieczne jest stosowne wyjaśnienie w części „F” opracowania);

 wszystkie dane finansowe podaje się w tysiącach PLN, z dokładnością do jednego miejsca

po przecinku;
 w przypadku formy rozliczeń podatkowych w formie PIT należy zamieścić stosowną adnotację

w części „F” opracowania, wówczas do obliczeń stosownych wskaźników należy przyjąć nie
ZYSK (STRATĘ) NETTO, ale ZYSK (STRATĘ) BRUTTO;
 w przypadku tabeli PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wartości poszczególnych zdarzeń finansowych

wpisuje się z odpowiednim znakiem „+” (wpływ pieniężny), bądź „-” (wydatek pieniężny);
 wymagane wskaźniki należy obliczyć zgodnie z OBJAŚNIENIEM DO WSKAŹNIKÓW.
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F. Założenia ekonomiczne przyjęte dla projekcji finansowej
Wnioskując o wsparcie istotne jest przedstawienie zagadnień finansowych w sposób wiarygodny.
Dane finansowe historyczne oraz prognozowane należy zaprezentować poprawnie zarówno
w części dotyczącej realności założeń, jak też wyliczeń arytmetycznych. Zgodność arytmetyczna
oraz poprawność informacji powinna być zbieżna z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
Jest to istotne z punktu widzenia przyszłej oceny merytorycznej wniosku. Poprawność wyliczeń
oraz wiarygodność i realność założeń wynikających z części opisowej niniejszego punktu jest
podstawą pozytywnej opinii o wykonalności projektu i przesądza o skierowaniu go do dalszego,
szczegółowego etapu oceny.
Wnioskodawca w prognozach finansowych oraz w części opisowej powinien uwzględnić
w adekwatnych wartościach zasadnicze elementy projektu takie jak: nabycie środków trwałych
(w odpowiednich okresach czasowych) oraz innych elementów majątku, opisać przyjęte przez
przedsiębiorstwo zasady amortyzowania majątku, wskazać koszty operacyjne, koszty ogólnego
zarządu, źródła finansowania działalności, w tym kredyty: obrotowe oraz inwestycyjne
(z uwzględnieniem spłat przypadających w okresach projekcji), poziomu należności
(z wyszczególnieniem należności przeterminowanych), zobowiązań (w tym wobec dostawców),
rozliczenie dotacji (zaliczka/refundacja) itp.
W przypadku, gdy wsparcie w ramach przedmiotowego projektu będzie udzielane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020, Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać i opisać, sposób
ustalenia kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ubiega się o wsparcie, o których
mowa w art. 41 ust. 6 Rozporządzenia nr 651/2014. W celu prawidłowego ustalenia kosztów
kwalifikowalnych na podstawie art. 41 ust. 6 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014 jednym z
alternatywnych sposobów określenia poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla
środowiska inwestycji, tzw. inwestycja referencyjna, jest metoda opisana na stronie
internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialnezrodla-energii/nabor-wnioskow-2016/.
Należy pamiętać, że ostateczne potwierdzenie kwalifikowalności będzie przedmiotem oceny
w ramach prac Komisji Oceny Projektów.
W przypadku podmiotu gospodarczego, w którym gospodarka finansowa nie jest regulowana
żadnymi szczególnymi przepisami, natomiast mają zastosowanie przepisy wprost z Ustawy
o rachunkowości, należy zastosować metodę przychodową rozliczenia dotacji. Należy także
pamiętać, iż w tabelach finansowych powinno się wziąć pod uwagę wszystkie dotacje (uzyskane i
planowane) w wysokości księgowego rozliczenia uzyskanych dotacji, przypadającej na dany rok
obrachunkowy; jednocześnie Wnioskodawca winien opisać na jakich zasadach i w jaki sposób
rozliczone zostaną dotacje. Powinno się uwzględnić w projekcji obciążenia podatkowe,
planowany podział ewentualnego zysku itp. W projekcie niesłychanie istotnym jest wskazanie
źródeł jego finansowania. Konieczne jest utrzymanie płynności finansowej przez Wnioskodawcę
w całym okresie projekcji finansowej (trwałości projektu). Błędy w prognozie mogą wskazywać,
że Podmiot wymaganej płynności finansowej nie będzie posiadał, co wskazuje na potencjalne
zagrożenie terminowego zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego. Należy pamiętać, że
wpływy i wydatki występują w różnej kolejności, co oznacza, że Podmiot najpierw musi ponieść
wydatek (dysponować własnymi środkami), aby otrzymać dofinansowanie w okresie
późniejszym. Odwrotna kolejność może wystąpić w przypadku skorzystania z możliwości
zaliczkowego wsparcia projektu. Wszystkie prezentowane dane finansowe powinny być spójne,
badaniu podlega również ich wzajemna zależność, uzasadnienie przyjęcia poszczególnych
12
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wartości przychodów, kosztów, składników majątku i źródeł jego finansowania (co wspomniano
powyżej).
Jeżeli zaistnieje sytuacja, że niektóre z prezentowanych kategorii finansowych ulegają istotnym
zmianom w stosunku do danych historycznych, Wnioskodawca powinien w części opisowej
projektu przedstawić wiarygodne i szczegółowe uzasadnienie. Zarówno poprawność
prezentowanych danych, jak też wiarygodność i realność mają zasadniczy wpływ
na potwierdzenie wykonalności finansowej projektu inwestycyjnego, o wsparcie którego złożono
wniosek aplikacyjny.
Należy pamiętać, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną ocenie podlegać
będzie tzw. rentowność inwestycji tj. relacja zysku netto wygenerowanego dzięki inwestycji
(w pierwszym pełnym roku po jej zakończeniu) do nakładów inwestycyjnych
pomniejszonych o wartość dofinansowania, nie może przekroczyć 15 %.
Tabele finansowe, stanowiące integralną część Biznes Planu powinny obejmować całokształt
prowadzonej działalności przedsiębiorstwa z ujęciem wszystkich planowanych do realizacji
projektów. W celu zachowania przejrzystości, należy w sposób wyczerpujący opisać metodologię
obliczeń. Poprawność wyliczeń oraz wiarygodność i realność założeń wynikających z części
opisowej niniejszego punktu jest podstawą pozytywnej opinii o wykonalności projektu i przesądza
o skierowaniu go do dalszego, szczegółowego etapu oceny.
Powyższe, wynika z konieczności rzetelnego zaprezentowania realnych możliwości finansowych
Wnioskodawcy, w sytuacji, gdyby Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie w ramach wszystkich
złożonych wniosków.
Niezbędnym jest nie tylko wypełnienie odpowiednich tabel finansowych, ale ustosunkowanie
się do wymieniowych zaleceń w części opisowej niniejszego punktu.
OPIS/UWAGI:
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Załącznik 1 – Arkusze kalkulacyjne do Biznes planu.
(należy przedłożyć wydruk tablic finansowych z wersji Excel dołączonej do dokumentacji konkursowej)
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Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Imię i nazwisko
…………………………………………………..
Stanowisko
…………………………………………………..

Czytelny podpis (lub pieczątka imienna z podpisem) i pieczęć firmowa Wnioskodawcy
Miejsce i data: …………………………………………….
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