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Czym się zajmujemy

Jak sprawdzamy dokumentację

Jak współpracujemy z beneficjentami

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027



Zakres sektorowy

TRANSPORT MIEJSKI

TRANSPORT DROGOWY

TRANSPORT KOLEJOWY

TRANSPORT MORSKI

TRANSPORT INTERMODALNY

Każdy członek 

zespołu zajmuje 

się projektami 

wszystkich gałęzi
(chociaż mamy też swoje 

„specjalizacje”)

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY



Analiza finansowa

Wydatki Wpływy
Wskaźniki efektywności 

finansowej

 FRR/c, FNPV/c

 FRR/k, FNPV/k

Potwierdzenie trwałości 

finansowej



Analiza ekonomiczna

Koszty Korzyści
Wskaźniki efektywności 

ekonomicznej
ERR, ENPV, BCR

PROJEKT KWALIFIKUJE SIĘ DO 
DOFINANSOWANIA JEŚLI 

ENPV > 0



Rekomendowane bloki 

studium wykonalności



Podstawowe dokumenty oceniane w ramach AKK

 Arkusz kalkulacyjny

 Studium Wykonalności

 WoD (zwykle zostawiamy na koniec)



Jak sprawdzamy dokumentację

• zgodność z wytycznymi na poziomie krajowym i europejskim
• lista sprawdzająca 
• Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie
• weryfikacja wersji oficjalnych i roboczych
• aspekty formalne, metodologiczne, matematyczne, logiczne
• weryfikacja spójności
• zasada „drugiej pary oczu”
• praca zespołowa i wymiana informacji
• ciągła nauka na bazie doświadczeń wynikających z realizowanych projektów 

oraz uwag zgłaszanych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej



Wsparcie dla beneficjentów

• spotkania i konsultacje robocze
• jednostkowe koszty ekonomiczne
• szkolenia
• Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści
• Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej: Vademecum beneficjenta
• specyficzne wytyczne dla poszczególnych sektorów np. dla konkursu 

autobusów elektrycznych, konkursu intermodalnego
• metodologia kalkulacji emisji dla różnych typów autobusów
• strona internetowa z dedykowaną zakładką poświęconą analizie kosztów i 

korzyści



Typowe problemy

• słaba współpraca pomiędzy beneficjentem a wykonawcą analiz
• brak kontroli wewnętrznej po stronie beneficjenta przed przysłaniem 

dokumentów do CUPT
• niedoświadczony wykonawca
• Beneficjent wprowadza uwagi po najmniejszej linii oporu



Typowe błędy w dokumentacji

• dużo nieistotnych informacji niezwiązanych z projektem, podczas gdy kluczowe 
informacje nie są zaprezentowane

• błędy kalkulacyjne w arkuszu kalkulacyjnym
• wewnętrzne niespójności pomiędzy dokumentami
• praca na nieaktualnych zasadach i założeniach
• „sztuczne” wariantowanie
• zakres analizy
• prognozy ruchu



Nowa perspektywa – źródła metodyki

VADEMECUM KE AKK (wer. 2021-2027) 

Wytyczne MIiR na lata 2021-2027 

Vademecum Beneficjenta

Niebieskie Księgi JASPERS na lata 2021 - 2027

Dokumentacja konkursowa

Zaktualizowane ekonomiczne koszty jednostkowe



Nowa perspektywa finansowa - zmiany

• ekonomicza stopa dyskontowa: 3%
• finansowa stopa dyskontowa: 4%
• brak luki w finansowaniu 
• WoD2021 – część stała i zmienna
• brak „dużych projektów”



Dziękuję za uwagę

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Tel. + 48 519 356 426 

DGizinski@cupt.gov.pl
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