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A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU  

A.1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja pośrednicząca lub instytucja 
wdrażająca) 

A.1.1 Nazwa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

A.1.2 Adres: 
     Krakowski Przedmieście 15/17, Warszawa 

 

A.1.3 
Imię i nazwisko osoby 

wyznaczonej do kontaktów: 
Jarosław Sellin 

A.1.4 
Stanowisko osoby wyznaczonej do 

kontaktów: 
Minister właściwy do spraw związanych z 

funduszami strukturalnymi 

A.1.5 Telefon/Fax: (22) 42 10 302 

A.1.6 Adres e-mail: dfe@mkidn.gov.pl 

 

 

A.2  Podmiot 1 odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent2) 

A.2.1 Pełna nazwa, NIP, REGON: 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. 

NIP: 5260008691 

REGON: 016289130 

A.2.2 Forma prawna: 
Samorządowa instytucja kultury prowadzona 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 

A.2.3 Adres: ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa 

A.2.4 
Imię i nazwisko osoby 

wyznaczonej do kontaktów: 
dr Adam Czyżewski 

A.2.5 
Stanowisko osoby 

wyznaczonej do kontaktów: 
Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego 

w Warszawie 

A.2.6 Telefon/Fax: 
+48 22 827 76 41-46 

wew. 230 lub 231 

A.2.7 Adres e-mail: sekretariat@ethnomuseum.pl 

A.2.8 
Imię i nazwisko osoby 

wyznaczonej do kontaktów 
roboczych: 

Aneta Gielo 

A.2.9 
Stanowisko osoby 

wyznaczonej do kontaktów 
roboczych: 

Główna Księgowa Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie 

                                                 
1  Jeśli za realizację projektu odpowiedzialny jest więcej niż jeden podmiot, należy uwzględnić informacje 
o beneficjencie wiodącym, pozostali będą wymienieni w punkcie A.5. 
2 W przypadku projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym partner prywatny zostanie wybrany po 
zatwierdzeniu projektu i będzie beneficjentem zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tej 
sekcji należy przedstawić informacje na temat podmiotu prawa publicznego inicjującego daną operację (tj. 
instytucji zamawiającej).  

mailto:dfe@mkidn.gov.pl
mailto:sekretariat@ethnomuseum.pl
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A.2.10 
Telefon/Fax/email: osoby 

wyznaczonej do kontaktów 
roboczych 

Tel: +48 501 378 706 
Fax: +48 22 827 76 41-46 

E-mail: Anata.Gielo@ethnomuseum.pl 

 

 

A.3 Szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstwa (wypełniane tylko w przypadku 
inwestycji produkcyjnych) 

 

A.3.1 Nazwa przedsiębiorstwa: 

Nie dotyczy 

 

A.3.2 Czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)3?  

Tak   Nie  

A.3.3 Obroty (wartość w mln PLN i rok) 

A.3.3.1 Wartość w mln PLN:    A.3.3.3 Wartość w mln PLN:  

A.3.3.2 Rok:      A.3.3.4 Rok:  

 

 

A.3.4 Całkowita liczba pracowników (wartość i rok): 

A.3.4.1 Liczba pracowników:   A.3.4.3 Liczba pracowników: 

A.3.4.2 Rok:      A.3.4.4 Rok:  

 

A.3.5 Struktura grupy: 

Czy 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w przedsiębiorstwie należy do jednego 
przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieobjętych definicją MŚP? 

 

Tak   Nie   

Należy wskazać nazwę i opisać strukturę grupy. 

 

Nie dotyczy 

                                                 
3 Zalecenie Rady 2003/361/WE (Dz.U. UE L 124 z 20.5.2003,s. 36). 

mailto:Anata.Gielo@ethnomuseum.pl
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A.4 Potencjał podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu – w odniesieniu do jego 
zdolności technicznej, prawnej, finansowej i administracyjnej4. 

A.4.1  Potencjał techniczny (należy co najmniej przedstawić ogólny zarys wiedzy fachowej 
wymaganej w celu realizacji projektu oraz podać liczbę pracowników dysponujących taką 
wiedzą, którzy są zatrudnieni w organizacji i przydzieleni do danego projektu). 

W dniu 21.04.2017 r. Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wydał 
Zarządzenie wewnętrzne Nr 15/2017  w sprawie powołania zespołu realizującego projekt pn. "„Sprzęt 
i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w 
Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie”  Zgodnie z zarządzeniem pracami całego 
Zespołu kieruje Kierownik Projektu – Dyrektor Muzeum, pełniący jednocześnie rolę koordynatora 
wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu, zarówno w ramach powołanego zespołu, jak 
również w całej instytucji. Kierownik organizuje prace Zespołu, deleguje zadania dla poszczególnych 
członków Zespołu, nadzoruje posiadane zasoby rzeczowe, osobowe i finansowe związane z 
projektem. 

W skład zespołu wchodzą: 

Zespół kuratorski w projekcie odpowiedzialny za opracowanie koncepcji wystaw stałych i czasowych 
wraz z zespołem kuratorskim, dotyczących części Etnografii Polski i Europy, oraz części Etnografii 
Pozaeuropejskiej 

Zespół zarządzanie Projektem 

Łącznie jest to 11 osób, będących pracownikami Muzeum. Wszystkie osoby posiadają duże 
doświadczenie, były zaangażowane w realizację innych projektów, posiadają też wiedzę w zakresie 
obowiązków, które pełnić będą w ramach zespołu projektowego. W części 7.3.1 Studium 
wykonalności szczegółowo opisano strukturę zespołu, jak również doświadczenie poszczególnych 
członków zespołu. Do prac przy projekcie będą także angażowani inni pracownicy instytucji. 

 

 

A.4.2  Potencjał prawny (należy co najmniej wskazać status prawny beneficjenta pozwalający mu 
na realizację projektu oraz zdolność beneficjenta do podejmowania w razie potrzeby 
czynności prawnych).  

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie podlega wpisowi do rejestru  Instytucji Kultury 
prowadzonego przez organizatora oraz posiada osobowość prawną. Organizatorem muzeum jest 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór nad działalnością muzeum sprawuje Zarząd 
Województwa Mazowieckiego. Ogólny nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Podstawę prawną funkcjonowania Muzeum stanowią przede wszystkim: 

1. ustawa z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 
U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej” 

2. ustawa z dnia 21 listopada 1996r., o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24; z późn. zm.) zwanej 
dalej „ Ustawą o muzeach” 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych 

4. Statut Państwowego Muzeum Etnograficznego stanowiący załącznik do uchwały nr 172/14 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. 

 

                                                 
4W przypadku projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), gdy partner prywatny nie został jeszcze 
wybrany należy podać minimalne kryteria kwalifikacji wstępnej w ramach procedury przetargowej, oraz 
uzasadnienie tych kryteriów. We wniosku należy również przedstawić opis wszystkich ustaleń wdrażanych w celu 
przygotowania i monitorowania projektu PPP oraz zarządzania nim.   
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Pełna analiza instytucjonalna została przedstawiona w dziale 4.1.1 SW. 

Źródłami finansowania Muzeum są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności oraz najmu 
/dzierżawy składników majątku, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych 
źródeł. 

Projekt  jest przygotowany do realizacji od strony prawnej.  

 

A.4.3  Potencjał finansowy (należy co najmniej potwierdzić zdolność finansową podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację projektu, aby wykazać, że oprócz innych realizowanych 
przez niego działań jest on w stanie zagwarantować płynność w zakresie odpowiedniego 
finansowania projektu w celu zapewnienia jego odpowiedniej realizacji i dalszego 
funkcjonowania). 

Max. 1750 znaków 

Wnioskodawca posiada zdolność finansową do realizacji projektu. Koszty kwalifikowane projektu 
zostaną sfinansowane dotacją ze środków EFRR oraz wkładem własnym. Źródłem pokrycia wkładu 
własnego są w całości środki z budżetu jst. Potwierdzeniem zabezpieczenia środków pieniężnych jest 
promesa wydana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nr 4/NW/2017-UE z dnia 
24.04.2017 stanowiąca załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie. 

Wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi projektu (podatek VAT, który w 100% podlega 
odliczeniu) zabezpiecza Wnioskodawca własnymi środkami pieniężnymi pochodzącymi od 
organizatora Muzeum, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  

W realizację projektu jest zaangażowany jedynie Wnioskodawca – Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie. W projekcie nie będzie występował przypadek partnerstwa 
projektowego. Nie będzie też występował inny niż Wnioskodawca operator odpowiedzialny za 
eksploatację projektu. 

 

A.4.4  Potencjał administracyjny (należy co najmniej wskazać projekty finansowane przez UE lub 
podobne projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz, w przypadku braku 
takich przykładów, wskazać, czy uwzględniono potrzeby w zakresie pomocy technicznej; 
należy odnieść się do ustaleń instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki realizującej 
projekt posiadającej zdolność do wdrożenia i realizacji danego projektu oraz, w miarę 
możliwości, przedstawić proponowany schemat organizacyjny dotyczący wdrażania 
i realizacji). 

Muzeum posiada potencjał administracyjny niezbędny do realizacji projektu, w tym wszelkie 
wymagane dokumenty i decyzje, powołany został zespół projektowy. Wszystkie niezbędne 
dokumenty zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu jest uzgodniona z 
Organizatorem – Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

Muzeum realizowało także  projekty finansowane ze środków krajowych i unijnych. Szczegółowy 
zakres opisany jest w dziale 4.1.3 SW. 

 

 

A.5 Informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych 
ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu oraz 
skutecznego funkcjonowania infrastruktury projektu 

Jedynym Wnioskodawcą projektu jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. 

Z uwagi na fakt, że Muzeum jest samorządową jednostką, dla której organizatorem jest Województwo 
Mazowieckie, Wnioskodawca dokonał wszelkich niezbędnych uzgodnień z Organizatorem. 
Oświadczeniami załączonymi do wniosku o dofinansowanie Organizator potwierdza posiadanie przez 
Muzeum niezbędnych zasobów do prawidłowego utrzymania i eksploatacji projektu przez okres jego 
trwałości, jak również oświadcza o konieczności zapewnienia, po zakończeniu realizacji projektu, w 
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ramach budżetu Muzeum środków na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku 
realizacji projektu. 

Dokonano również uzgodnień dotyczących dostępności środków na realizację projektu w wysokości 
równej 68,34% kosztów kwalifikowanych, które to środki są zabezpieczone promesą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

 

A.5.1  Należy szczegółowo opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu 
projektu (tj. nazwa operatora, metoda wyboru – zarządzanie publiczne, koncesja, rodzaj 
umowy, itp...) 

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji będzie Państwowe 
Muzeum Entograficzne w Warszawie – Wnioskodawca projektu. Muzeum posiada niezbędne zasoby 
gwarantujące utrzymanie rezultatów projektu przez minimum 10 lat od daty podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

Trwałość projektu gwarantuje silne zaplecze kadrowe Muzeum, wieloletnia działalność, a także duże 
doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych oraz inwestycyjnych.  

Wieloletnia już działalność Muzeum świadczy o zdolności Wnioskodawcy do zapewnienia trwałości 
projektu, m.in. dzięki doświadczeniu w prowadzeniu działalności inwestycyjnej, posiadaniu 
odpowiedniego zaplecza kadrowego, odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz procedur 
zapewniających właściwą realizację, a następnie zarządzanie projektem i jego wynikami, jak również 
stabilnego zaplecza finansowego do realizacji i utrzymania produktów, powstałych w wyniku realizacji 
projektu. 

Wnioskodawca ponosić będzie koszty związane z utrzymaniem obiektu, wyposażenia, eksploatacją 
powstałej infrastruktury  oraz koszty personelu zatrudnionego w wyniku realizacji. 

Powyższe zapisy potwierdza załączone do dokumentacji projektowej oświadczenie o posiadaniu 
niezbędnych zasobów (w tym kadrowych i finansowych) do prawidłowego utrzymania i eksploatacji 
projektu przez okres trwałości projektu. Oświadczenie potwierdzone jest przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego jako Organizatora. 

 

B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI; WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI 
INWESTYCJI Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU 

OPERACYJNEGO LUB PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWALNEGO 

WKŁADU INWESTYCJI W REALIZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI 
PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZNO - 
GOSPODARCZY 

 

B.1 Program operacyjny i priorytet 

Nr CCI Programu 
Operacyjnego: 

Priorytet Programu Operacyjnego: 

CCI 2014PL16M1OP001 

VIII Oś Priorytetowa „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury” 

Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
rozwój zasobów kultury” 
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B.1.1 Czy projekt jest zawarty w wykazie dużych projektów programu operacyjnego?5 

Tak   Nie  X 

 

B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem6 

 KOD 

WARTOŚĆ 

WARTOŚĆ 

PROCENTOWA FUNDUSZ 

SPÓJNOŚCI 

EFRR 

REGIONY 

SŁABIEJ 

ROZWINIĘTE 

EFRR 

REGIONY 

LEPIEJ 

ROZWINIĘTE 

B.2.1. Kod (-y) klasyfikacji 
wg kryterium zakresu 
interwencji (Należy podać 
więcej niż jeden, jeśli 
zgodnie z wyliczeniem 
proporcjonalnym 
właściwych jest kilka 
zakresów interwencji oraz 
przyporządkować wartość 
w zależności od rodzaju 
funduszu) 

094   4 126 816,41 100% 

     

     

     

     

B.2.2. Kod klasyfikacji wg 
kryterium formy 
finansowania (W 
przypadku gdy właściwy 
jest więcej niż jeden kod 
należy wskazać wszystkie 
i określić ich udział 
procentowy) 

01   4 126 816,41 100% 

     

B.2.3. Kod klasyfikacji wg 
kryterium obszaru  

07   

4 126 816,41 

100% 

B.2.4. Kod terytorialnego 
mechanizmu wdrażania 

07   4 126 816,41 100% 

B.2.5. Kod klasyfikacji wg 
celu tematycznego 

(W niektórych 
przypadkach należy 
podać więcej niż jeden – 
wówczas proszę 
zaznaczyć proporcjonalny 
udział) 

06   

4 126 816,41 

100% 

B.2.6. 1 Kod klasyfikacji 
wg kryterium rodzaju 

Nie 
dotyczy 

    

                                                 
5 Zgodnie z wymogiem określonym w art. 102 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
6 Załącznik I do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) nr 215/2014 (Dz. U. UE L 69, 8.3.2014, s. 65). 
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działalności gospodarczej  

(W niektórych 
przypadkach należy 
podać więcej niż jeden – 
wówczas proszę 
zaznaczyć proporcjonalny 
udział) 

     

B.2.6. 2 Kod klasyfikacji 
wg kryterium rodzaju 
działalności gospodarczej 
(kod NACE7) 

(W niektórych 
przypadkach należy 
podać więcej niż jeden – 
wówczas proszę 
zaznaczyć proporcjonalny 
udział) 

Nie 
dotyczy 

    

B.2.7. Kod klasyfikacji wg 
kryterium (-ów) lokalizacji 
(NUTS III)8  

(W niektórych 
przypadkach należy 
podać więcej niż jeden – 
wówczas proszę 
zaznaczyć proporcjonalny 
udział) 

PL213   4 126 816,41 100% 

     

B.2.8. Charakter 
inwestycji 9(należy 
wypełnić tylko w 
przypadku inwestycji 
produkcyjnych) 

Nie 
dotyczy 

    

B.2.9. Przedmiotowy 
produkt 10(należy wypełnić 
tylko w przypadku 
inwestycji produkcyjnych) 

Nie 
dotyczy 

    

 

B.3. Opis projektu  

B.3.1 Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2 strony) opis projektu (prezentując jego cel, 
lokalizację, obecną sytuację, kwestie, których będzie dotyczył, infrastrukturę, jaka ma zostać 
stworzona itp.), mapę, na której wskazano obszar projektu11, dane georeferencyjne12 oraz 

                                                 
7 NACE-Rev.2, 4-cyfrowy kod: Rozporządzenie (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE 
L 393 z 30.12.2006, s.1). 
8 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 31/2011 z dn. 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS (Dz. U. UE L 13, z 18.01.2011). Proszę stosować najbardziej 
szczegółowe i adekwatne kody NUTS III. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych poziomów obszaru NUTS 
III, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS II lub wyższych.  
9 Nowa budowa = 1; rozszerzenie = 2; konwersja/modernizacja = 3; zmiana lokalizacji = 4; utworzenie w wyniku 
przejęcia = 5. 
10 Nomenklatura Scalona (CN), Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2658/87 (Dz. U. UE L 256, 7.9.1987, s. 1). 
11  W przypadku projektu PPP gdy partner prywatny nie został jeszcze wybrany, a jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie lokalizacji, wnioskodawca nie ma obowiązku przekazania mapy, na której wskazano obszar 
projektu. 
12 W załączniku nr 5 należy podać dane geograficzne w formacie wektorowym, w stosownych przypadkach 
zawierające wieloboki, linie lub punkty, aby przedstawić projekt najlepiej w formacie Shapefile. 
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główne elementy projektu wraz z szacunkami dotyczącymi ogólnych kosztów każdego z 
nich (bez podziału na koszty związane z działaniami). 

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy przedstawić szczegółowy opis techniczny 
obejmujący: opis wykonanych prac i ich główne cechy charakterystyczne, główne rodzaje 
działalności gospodarczej i podstawowe elementy struktury finansowej przedsiębiorstwa, 
główne aspekty inwestycji, opis technologii produkcji i wyposażenia oraz opis produktów. 

Max. 7000 znaków 

Głównym celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego obiektu 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na rzecz rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej 
dla społeczeństwa, bazującej na tym dziedzictwie. 

Projekt, ze względu na zakres, dotyczy następujących typów projektów: 

• zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej 
oraz realizacji prac konserwatorskich, 

Projekt realizowany będzie bezpośrednio w siedzibie Muzeum przy ul. Kredytowa 1 , w Warszawie 
będącej w użytkowaniu wieczystym Państwowego Muzeum Etnograficznego od dnia 15 września 
1992 roku. Mapy lokalizujące projekt stanowią załącznik do wniosku. 

Projekt będzie zarządzany przez powołany w tym celu Zespół projektowy, w oparciu o przyjętą 
strukturę organizacyjną i ustalony zakres obowiązków. Po zakończeniu realizacji projektu podmiotem 
zarządzającym infrastrukturą będzie Wnioskodawca. 

  RODZAJE KOSZTÓW 

KATEGORIA 
WSKAZANA W TABELI 

W PKT. C. WNIOSKU, DO 
KTÓREJ PRZYPISANO 

TE KOSZTY 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

KOSZT 
KWALIFIKOW

ANY 

KOSZT 
NIEKWALIFIKO

WANY 

K
o

s
z
ty

 b
e

z
p
o

ś
re

d
n

io
 z

w
ią

z
a

n
e

 z
 i
n

w
e
s
ty

c
ją

 

Opracowanie wniosku i 
Studium Wykonalności 

Wynagrodzenia za 
opracowanie planów i 

projektów 60 680,82 49 334,00 11 346,82 

Analiza popytu 
Wynagrodzenia za 

opracowanie planów i 
projektów 18 450,00 15 000,00 3 450,00 

Przygotowanie postępowań 
przetargowych i ich obsługa 

prawna 

Wynagrodzenia za 
opracowanie planów i 

projektów 123 000,00 100 000,00 23 000,00 

Wyposażenie pracowni 
działu naukowo-

oświatowego (meble, 
multimedia) 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

2 192 492,22 1 782 514,00 409 978,22 

Wyposażenie pracowni 
ceramicznej - zestaw piec, 

koła garncarskie 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

184 500,00 150 000,00 34 500,00 

Dostosowanie ścieżek 
zwiedzania poprzez zakup 
sprzętu dedykowanego dla 

osób z 
niepełnosprawnościami 

wzroku i słuchu 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

386 054,34 313 865,32 72 189,02 

Zakup sprzętu i wyposażenia 
do wystawy Afryka   

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

1 029 128,70 836 690,00 192 438,70 
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Wyposażenie Magazynu 
Zbiorów: meble  

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

476 714,11 387 572,45 89 141,66 

Zakup przenośnego sprzętu 
fotograficzno-filmowego na 

potrzeby Działu Komunikacji 
i Promocji 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

183 087,32 148 851,48 34 235,84 

Zakup sprzetu przenośnego 
do badań terenowych i na 

potrzeby pracowni 
fotograficzno-filmowej 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

44 777,01 36 404,07 8 372,94 

Zakup sprzętu i wyposażenia 
do wystaw czasowych 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

341 854,00 277 930,08 63 923,92 

Zakup sprzętu 
multimedialnego na potrzeby 

wystawy stałych, Sali 
kinowej i patio 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

2 078 407,26 1 689 762,00 388 645,26 

Promocja projektu Informacja i promocja 61 500,00 50 000,00 11 500,00 

Suma kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją 7 180 645,78 5 837 923,40 1 342 722,38 

K
o

s
z
ty

 z
a

rz
ą

d
z
a

n
ia

 

Obsługa finansowa projektu 
(zarządzanie projektem 
przez firmę zewnętrzną) 

Pomoc techniczna 246 000,00 200 000,00 46 000,00 

Suma kosztów zarządzania 246 000,00 200 000,00 46 000,00 

Razem 7 426 645,78 6 037 923,40 1 388 722,38 

 

B.3.2  Czy projekt stanowi etap ogólnego/większego projektu13? 

Tak   Nie  X 

 

B.3.3 Jeżeli projekt stanowi etap ogólnego/większego projektu, należy przedstawić krótki opis 
proponowanych etapów realizacji oraz wyjaśnić, w jaki sposób są one technicznie i 
finansowo niezależne. Należy wyjaśnić, jakie kryteria wykorzystano w celu określenia 
podziału projektu na etapy. Należy przedstawić udział (procentowy), jaki obejmuje dany etap 
w odniesieniu do ogólnego projektu. Jeżeli projekt jest współfinansowany z co najmniej 

                                                 
13 Rozpoczęty w okresie programowania 2007–2013 duży projekt, którego co najmniej jeden etap zakończono 
w tym okresie programowania i w ramach którego przedmiotowy projekt stanowi etap, który będzie realizowany 
i zostanie zakończony w okresie programowania 2014-2020, lub rozpoczęty w okresie programowania 2014–
2020 projekt, w ramach którego przedmiotowy projekt stanowi jeden z etapów, który zostanie zakończony, a 
kolejny etap zostanie zrealizowany w obecnym lub następnym okresie programowania. 
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dwóch programów operacyjnych, należy wskazać, które jego części wchodzą w zakres 
którego programu operacyjnego, oraz przedstawić ich proporcjonalną alokację. 

 

Nie dotyczy 

 

B.3.4  Czy Komisja Europejska wcześniej zatwierdziła którąkolwiek część przedmiotowego 
ogólnego/większego projektu?  

Tak   Nie  X 

 

Jeżeli tak, proszę podać numer CCI zatwierdzonego projektu. 

CCI: nie dotyczy 

 

Jeżeli przedmiotowy projekt stanowi część rozłożonego na etapy dużego projektu, którego poprzedni 
etap/etapy zrealizowano w latach 2007–2013, należy przedstawić opis celów fizycznych i 
finansowych poprzedniego etapu/etapów, w tym opis realizacji pierwszego etapu/etapów, oraz 
potwierdzić, że etap/etapy ten jest gotowy lub będzie gotowy do wykorzystania w zamierzonym celu. 

Nie dotyczy 

B.3.5  Czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej na podstawie uzgodnień na poziomie 
unijnym?  

Tak   Nie  X 

 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje oraz odniesienie do odpowiednich przepisów UE14. 

Nie dotyczy 

 

B.3.6 W przypadku inwestycji produkcyjnych czy przedmiotowa inwestycja:  

 

a) jest objęta zakresem art. 3 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1301/2013 15 

Tak    Nie X 

 

Jeśli tak, proszę wyjaśnić w jaki sposób przedmiotowa inwestycja przyczynia się do tworzenia i 
ochrony trwałych miejsc pracy (w szczególności dla osób młodych). 

                                                 
14  W przypadku sektora energetycznego: czy projekt jest zdefiniowany jako projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z Rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającym 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009? W przypadku sektora transportu: czy 
projekty jest objęty Rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE? 
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. UE L 347, 
20.12.2013,s. 289). 
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Nie dotyczy 

 

b) jest objęta zakresem art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1301/2013?  

Tak   Nie  X 

 

Jeżeli tak, należy wyjaśnić, w jaki sposób przedmiotowa inwestycja przyczynia się do realizacji 
priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, a także, 
w przypadku gdy inwestycja ta wiąże się ze współpracą między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP, 
w jaki sposób przyczynia się ona do realizacji priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 2 
wspomnianego rozporządzenia. 

Nie dotyczy 

 

B.4 Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu 
operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w 
realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych oraz 
przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego danym 
programem operacyjnym. 

 

B.4.1 Jakie są główne cele projektu? Należy wymienić główne cele i podać krótkie wyjaśnienie. 

Głównym celem projektu Zakup trwałego wyposażenia i sprzętu do realizacji i eksploatacji oferty 
kulturalnej i edukacyjnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,  

Cele szczegółowe projektu: 

1) Zapewnienie warunków lokalowych i technologicznych w celu realizacji atrakcyjnej oferty 
kulturalnej i edukacyjnej Muzeum 

• 1.1: Stworzenie nowego miejsca na mapie kulturalnej Warszawy, dostosowanej do 
współczesnego odbiorcy społeczeństwa cyfrowego 

• 1.2: Stworzenie komfortowych warunków obcowania ze sztuką dostosowanych do potrzeb 
odbiorców sztuki w XXI w 

2) Rozwój bieżącej oferty kulturalnej  i edukacyjnej z zakresu etnografii 

• 2.1: Pozytywny wpływ na obszar zdegradowany i społeczeństwo zagrożone patologią i 
wykluczeniu 

• 2.2: Dotarcie do nowych grup odbiorców, w tym społeczeństwa z obszaru zdegradowanego i 
przybliżenie im nowej dostosowanej oferty realizowanej dzięki zakupowi nowego wyposażenia. 

3) Wzrost satysfakcji odbiorców oferty Muzeum poprzez nowe możliwości technologiczne 
zakupionego sprzętu i trwałego wyposażenia. 

• 3.1: Wzrost liczby odbiorców korzystających z oferty Muzeum. 

• 3.2: Wzrost poziomu przychodów w sektorach kultury oraz usług turystyki kulturowej 
 

 

B.4.2  Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat spójności projektu z odpowiednimi 
osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego 
przewidywany wkład w osiąganie wskaźników rezultatu strategicznego określonych dla 
celów szczegółowych właściwych osi priorytetowych. 

Cele projektu są zgodne z celem VIII Osi Priorytetowej POIŚ oraz Działania 8.1, jakim jest ochrona i 
rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Efekty realizowanych 
przedsięwzięć to m.in. zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, stworzenie  
i poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury. 
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Projekt przyczyni się również do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6c  
w ramach POIŚ, jakim jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 
wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności 
gospodarki. Wśród rezultatów, jakie w ramach tego celu zamierza się osiągnąć, wymieniane są: 
poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze skutkująca wzrostem poziomu kompetencji 
kulturowych oraz postaw kreatywnych. 

Dzięki realizacji inwestycji Muzeum wdroży nowoczesny program kulturalny i edukacyjny, który 
wpłynie na wzrost kompetencji kulturowych odbiorców. Wzbogaci też ofertę kulturalną Warszawy, z 
dużym naciskiem na działania edukacyjne dla osób w każdym wieku – od najmłodszych po seniorów. 

100% kosztów całkowitych i kwalifikowalnych projektu stanowią działania przyczyniające się 
bezpośrednio do realizacji celów VIII osi POIŚ. 

Produkty i rezultaty projektu wpłyną na osiągn. efektów wdrażania Działania 8.1 POIŚ, głw.: liczba 
zabytków objętych wsparciem, wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach, 
liczba osób korzystających z obiektów. 

Projekt ma istotny wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu strategicznego określonych dla VIII osi 
priorytetowej POIiŚ, szczegółowo opisanymi w dziale 5 Studium Wykonalności stanowiącym 
załącznik nr 1. do niniejszego wniosku. Te zaplanowane wartości wskaźników dla projektu wpływają 
na znaczne zwiększenie ilości osób korzystających z oferty muzeum jako instytucji kultury, jak 
również liczby osób uczestniczących w kulturze i korzystających z oferty kulturalnej w skali całego 
kraju. Wartości te są więc istotnym wkładem do osiągnięcia ww. wskaźników rezultatu strategicznego 
dla całej VIII osi POIiŚ. Realizowana inwestycja będzie bowiem miała na celu efektywne 
wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i 
gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. 

 

B.4.3  Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszaru objętego programem operacyjnym. 

Efekty ekonomiczno-społeczne projektu: 

• projekt pozwala na zachowanie wartości historyczno-kulturowych zabytkowego obiektu przy ul. 
Kredytowej 1 w Warszawie. 

• projekt wpłynie na stworzenie nowoczesnej instytucji kultury - wdrożenie nowoczesnej oferty 
kulturalnej i edukacyjnej, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 

• projekt pozwoli na realizację oferty dla ogółu społeczeństwa 

• projekt skutkuje zmianami w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy – utworzenie  3 nowych 
miejsc pracy. 

Projekt wykazuje zgodność ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i przyczynia się do 
realizacji wskaźnika dla celu Connect region (Łączenie regionu) w obszarze Culture (20-procentowy 
wzrost do roku 2020 osób lub organizacji uczestniczących w programie UE „Kultura”). 

Szczegółowy opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi zawarto w części 4.4.1 Studium 
wykonalności. 

 

B.4.4  Należy wyjaśnić, jakie działania zaplanował/podjął beneficjent w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania infrastruktury na etapie eksploatacji. 

 

Całkowita powierzchnia przestrzeni objętej projektem wynosi ok. 572 m2. Całkowita powierzchnia 
przestrzeni wystawienniczej (wystawy stałe) wynosi 1.519,3 m2, a zatem w wyniku realizacji projektu 
zostanie udostępnione blisko 38% nowej powierzchni i 35% zbiorów pozaeuropejskich do tej pory nie 
eksponowanych. 
 
Na etapie eksploatacji obiektem będzie zarządzał Wnioskodawca. 
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W celu optymalnego wykorzystania infrastruktury zostały podjęte następujące działania: 
- przeprowadzono analizę popytu na zapotrzebowanie na ofertę kulturalną (edukacyjną i kulturalną), 
którą Muzeum będzie wdrażać dzięki realizacji projektu, w wyniku której ustalono, że liczba odbiorców 
w ujęciu rocznym wyniesie 126 819 osób rocznie, 
- opracowano program kulturalny i edukacyjny częściowo kontynuujące dotychczasową aktywność, 
ale w dużej mierze nowe, 
- określono funkcje i przeznaczenie części obiektu, który podlega modernizacji, aby w pełni 
wykorzystać go na cele kulturalno-edukacyjne, 
- opracowano wykaz sprzętu i wyposażenia, których zakup jest planowany w ramach projektu oraz 
określono sposób ich wykorzystania, 
- opracowano plan zarządzania projektem z uwzględnieniem zatrudnienia osób 3 nowych osób 
(etatów) wraz z zapewnieniem finansowania ich przez organizatora, 
- zaplanowano szereg działań promocyjnych, m in. oznaczenie logiem UE działań promocyjno-
informacyjnych, informacje na stronie www, tablica pamiątkowa i informacyjna, spotkania. 

 

B.4.5 Ponadregionalność projektu. Jeżeli zakres projektu jest zgodny z którąś z przyjętych przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną należy wskazać z którą (zaznaczając właściwe 
pole poniżej) oraz krótko opisać zgodność projektu ze wskazaną strategią. 

• Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 

• Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, 

• Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, 

X    Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, 

• Nie dotyczy. 

 

Projekt jest zgodny ze „Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030” 
(SRPP) a zwłaszcza z  celem szczegółowym II „PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I 
PROJEKTANTOM” 

Rozwój sektora kreatywnego wymaga zapewnienia odpowiednich warunków dla twórców i 
projektantów oraz wykorzystania ich idei w produkcji lub działalności artystycznej. Polska Centralna 
powinna wykorzystać swój potencjał w zakresie dziedzictwa kulturowego i współczesnej oferty 
kulturalnej do tworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla sektora kreatywnego. Samorządy będą prowadzić 
działania na rzecz zintegrowania i rozwoju polityki kulturalnej i turystycznej oraz zachowania 
dziedzictwa makroregionu we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Rozwój będzie pobudzany 
dzięki działaniom skupiającym się na poprawie i zachowaniu stanu zabytków nieruchomych oraz 
poprawie warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, jak również poprzez 
modernizację niezabytkowej infrastruktury kultury. Dzięki temu potencjał kulturalny makroregionu 
zostanie lepiej zaprezentowany i stanie się bardziej dostępny, co zwiększy zainteresowanie sektora 
kreatywnego tym obszarem  i pobudzi kreatywność mieszkańców oraz wygeneruje dodatkowy ruch 
turystyczny. Wzmocnienie pozycji Polski Centralnej jako ośrodka kultury i działalności kreatywnej na 
arenie międzynarodowej wymaga umiędzynarodowienia produktów sektora kreatywnego. Ważnym 
działaniem sprzyjającym umiędzynarodowieniu będzie organizacja międzynarodowych wydarzeń 
promujących działalność kreatywną, takich jak festiwale, wystawy, targi. Wspólna realizacja 
wydarzeń kulturalnych w ramach makroregionu pozwoli zwiększyć ich oddziaływanie i podnieść 
prestiż makroregionu. Działania te przyczynią się do rozwoju potencjału twórczego i wzrostu jego 
międzynarodowego znaczenia. 

 

B.4.6 Czy projekt jest objęty lokalnym programem rewitalizacji? 

 

Tak   Nie  x 

 

Nie dotyczy   



16 

 

C. KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWALNY  

C.1  Proszę uzupełnić tabelę mając na uwadze następujące: 

(1) Koszty niekwalifikowalne obejmują: (a) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności, 
(b) wydatki niekwalifikowalne na mocy obowiązujących przepisów unijnych i krajowych, (c) 
inne wydatki niezgłoszone do współfinansowania. Uwaga: termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 
2014 r.16 

(2) Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10% całkowitych kosztów po odjęciu 
nieprzewidzianych wydatków. Takie nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte 
w całkowitych kosztach kwalifikowalnych stosowanych do celów obliczenia planowanego 
wkładu funduszy.  

(3) W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia 
przewidywanej inflacji, jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach 
stałych.  

(4) VAT podlegający zwrotowi stanowi koszty niekwalifikowalne. Należy podać podstawę 
prawną, w przypadku, gdy VAT jest uważany za koszty kwalifikowalne. 

(5) Całkowite koszty muszą obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w związku 
z realizacją projektu, począwszy od planowania, a skończywszy na nadzorze, oraz muszą 
obejmować VAT, niezależnie od tego, czy podlega on zwrotowi. 

(6) Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych na kwotę przekraczającą 10% łącznych 
wydatków kwalifikowalnych dla danego projektu zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 1303/2013. jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Limit wydatków będą 
określać Wytyczne w zakresie kwalifikowalności. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach można dopuścić wyższy pułap procentowy dla projektów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego.  

(7) Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

Lp. PLN 
Całkowite 

koszty projektu 
(A) 

Koszty 
niekwalifikowalne 

(B) 

Koszty 
kwalifikowalne 

(C)=(A)-(B) 

wartość 
procentowa 
całkowitych 

kosztów 
kwalifikowalnych 
(D)= (C)/suma(C) 

1 
Wynagrodzenia za opracowanie 
planów i projektów 

164 334,00 0,00 164 334,00 2,72% 

2 Zakup gruntów  0,00 0,00 0,00 0,00% 

3 Roboty budowlane 0,00  0,00 0,00% 

4 
Urządzenia techniczne i maszyny 
lub sprzęt 

5 623 589,40 0,00 5 623 589,40 93,14% 

5 Nieprzewidziane wydatki  0,00 0,00 0,00 0,00% 

6 
Dostosowanie cen (w 
stosownych przypadkach)  

0,00 0,00 0,00 0,00% 

7 Informacja i promocja 50 000,00 0,00 50 000,00 0,83% 

8 Nadzór budowlany 0,00 0,00 0,00 0,00% 

9 Pomoc techniczna 200 000,00 0,00 200 000,00 3,31% 

                                                 
16 Chyba, że istnieje obowiązek stosowania się do specjalnych przepisów dotyczących projektów, np. zasad 
pomocy publicznej.  
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10 Suma cząstkowa 6 037 923,40 0,00 6 037 923,40 100,00% 

11 (VAT)  1 388 722,38 1 388 722,38 0,00 0,00% 

12 SUMA 7 426 645,78 1 388 722,38 6 037 923,40 100,00% 

 

Należy podać kurs wymiany (dotyczy dużych projektów) oraz odniesienie (w stosownych 
przypadkach)  

Max. 875 znaków 

Nie dotyczy 

 

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących powyższych pozycji (np. braku nieprzewidzianych 
wydatków, kwalifikowalnego VAT) należy zapisać je poniżej.  

Max. 1750 znaków 

 

 

 

C.2 Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy publicznej 

Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej?  

  

Tak X  Nie    Wiąże s ię z przyznaniem pomocy 
de minimis  

 

 

 

Jeżeli tak, proszę wypełnić tabelę poniżej17: 

 

                                                 
17 Wniosek ten nie zastępuje notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu. Pozytywna decyzja KE w sprawie dużego projektu na mocy Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 
17 grudnia 2013 r. nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem pomocy publicznej. 
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KWOTA 

POMOCY (W 

PLN) 
WYRAŻONA 

JAKO 

EKWIWALENT 

DOTACJI 

BRUTTO18 

CAŁKOWITA KWOTA 

KOSZTÓW 

KWALIFIKOWALNYCH 

(PLN)19 

INTENSYWNOŚĆ 

POMOCY (W %), 
O ILE DOTYCZY 

NUMER POMOCY 

PUBLICZNEJ20 / 
NUMER 

REJESTRU 

POMOCY 

PODLEGAJĄCEJ 

PRZEPISOM O 

WYŁĄCZENIACH 

GRUPOWYCH21 

Zatwierdzony program 
pomocowy lub zatwierdzona 
pomoc indywidualna 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Pomoc objęta zakresem 
rozporządzenia w sprawie 
wyłączeń grupowych22 

4 126 816,41 6 037 923,40 68,3482734% SA.42965(2015/X) 

Pomoc zgodna z decyzją w 
sprawie usług 
świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym23 
lub z rozporządzeniem 
dotyczącym publicznego 
lądowego transportu 
pasażerskiego24 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Całkowita kwota przyznanej 
pomocy  4 126 816,41 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

                                                 
18 Ekwiwalent dotacji brutto oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako odsetek zdyskontowanej 

wartości kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w momencie przyznanie pomocy na podstawie stopy 
referencyjnej obowiązującej w tym dniu. Zobacz w tym względzie również Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej 
w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.). 

19 Zasady pomocy publicznej obejmują przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. W tej kolumnie państwa 
członkowskie powinny podać całkowite koszty kwalifikowalne na podstawie mających zastosowanie zasad 
pomocy publicznej.  

20 Programu pomocowego lub pomocy indywidualnej. 
21  Stosowne informacje są dostępne na stronie internetowej UOKiK - 

http://www.uokik.gov.pl/informacje_o_decyzjach_komisji_europejskiej2.php. 
22 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1). 
23 Decyzja KE z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE do 

pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
(Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, s. 3).  

 
24 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. dotyczące 

usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, s.1). 
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KWOTA POMOCY (W PLN) 

WYRAŻONA JAKO EKWIWALENT 

DOTACJI BRUTTO25 
WŁAŚCIWY AKT PRAWA UE 

Pomoc de minimis Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, jeśli właściwy akt prawa UE, 
określający warunki dopuszczalności danego rodzaju pomocy; krajowy akt prawny stanowiący 
podstawę prawną udzielenia pomocy; decyzja KE zatwierdzająca program pomocowy lub pomoc 
indywidualną wymagają spełnienia efektu zachęty bądź obowiązek ten został nałożony na 
beneficjentów w inny sposób, należy wyjaśnić, czy projekt spełnia efekt zachęty.  

Czy projekt spełnia efekt zachęty? 

Tak X  Nie   

 

Jeśli tak proszę krótko wyjaśnić dlaczego z odwołaniem się do definicji efektu zachęty/rozpoczęcia 
prac zawartej we właściwym akcie prawnym. 

Projekt spełnia efekt zachęty. 

W przypadku przedmiotowego projektu Wnioskodawca ubiega się o pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu, a dokładnie artykułem 6 ust. 5 lit. h) ww. Rozporządzenia, w przypadku pomocy 
na kulturę (jako jednego z rodzaju pomocy wskazanych w art. 6 ust. 5) uznaje się, że pomoc ta 
wywołuje efekt zachęty. Tym samym przedmiotowy projekt, z uwagi na rodzaj pomocy, spełnia efekt 
zachęty.  

Zgodnie z artykułem 6 ust. 5 lit. h) ww. Rozporządzenia, w przypadku pomocy na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także w odniesieniu do przedmiotowego projektu, spełnione 
są warunki ustanowione w artykule 53 ww. Rozporządzenia. 

 

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, do wniosku należy dołączyć 
informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn zm.). 

Jeśli przedmiotowy projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej, należy 
szczegółowo wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono, że dofinansowanie projektu nie stanowi 
pomocy publicznej. Informacje te należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych 
beneficjentów pomocy publicznej, na przykład w przypadku infrastruktury – w odniesieniu do 
właściciela, wykonawców, operatora oraz użytkowników danej infrastruktury. W stosownych 
przypadkach należy wskazać, czy projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej ponieważ: 
(i) projekt nie dotyczy jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym działalności w ramach zadań 
publicznych) lub (ii) beneficjent lub beneficjenci pomocy działają w ramach monopolu prawnego 
dotyczącego odpowiednich rodzajów działalności i nie prowadzą działalności w żadnym innym 

                                                 
25 Ekwiwalent dotacji brutto oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako odsetek zdyskontowanej 

wartości kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w momencie przyznanie pomocy na podstawie stopy referencyjnej 
obowiązującej w tym dniu. Zobacz w tym względzie również rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 
Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.). 
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zliberalizowanym sektorze (lub będą prowadzić odrębną księgowość, w przypadku gdy beneficjent lub 
beneficjenci prowadzą działalność w dodatkowych sektorach).  

Przedstawione wyjaśnienia powinny opierać się w szczególności o siatki analityczne bądź inne 
właściwe dokumenty takie jak decyzje KE oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, a także wyjaśnienia i zalecenia przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju. 

Max. 3500 znaków 

 

C.3  Obliczanie całkowitych kosztów kwalifikowalnych i wysokości dofinansowania UE 

Należy wybrać odpowiedni wariant i uzupełnić wymagane informacje. W przypadku projektów 
niegenerujących dochodów oraz których całkowity koszt kwalifikowany (bez uwzględniania 
oczekiwanych dochodów) nie przekracza 1 mln EUR26 należy wybrać metodę określoną w art. 61 ust. 
3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz ustalić proporcjonalne zastosowanie 
zdyskontowanego dochodu na poziomie 100 %. 

 

METODA OBLICZANIA POTENCJALNEGO DOCHODU 

STOSOWANA METODA WYBRANA PRZEZ INSTYTUCJĘ 

ZARZĄDZAJĄCĄ W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNIEGO 

SEKTORA, PODSEKTORA LUB RODZAJU PROJEKTU27 

(NALEŻY ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNO POLE) 

Obliczenie zdyskontowanego dochodu  Nie dotyczy 

Metoda ryczałtowa Nie dotyczy 

 

Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. b rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) (luka w finansowaniu) i wysokości dofinansowania UE  

L.p. 
OBLICZENIE ZDYSKONTOWANEGO DOCHODU ZGODNIE Z ART. 61 UST. 3 

LIT. B ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) (LUKA W FINANSOWANIU) 
I WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA UE 

WARTOŚĆ 

1. 

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów 
określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN, 
niezdyskontowany)  
(sekcja C.1.12(C)) 

Nie dotyczy 

2. 
Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) (w 
stosownych przypadkach) = (E.1.2.9) - luka w finansowaniu 

Nie dotyczy 

3. 

Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów 
określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN, 
niezdyskontowany) = (1)*(2) 

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji KE musi być zgodna z 
zasadami pomocy publicznej oraz zgłoszoną w punkcie C.2 
całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach) 

Nie dotyczy 

4. Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w 
całkowitym koszcie kwalifikowalnym po uwzględnieniu wymogów 

Nie dotyczy 

                                                 
26  W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowany przekracza próg określony w art. 61 pkt. 7b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., należy 
zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów walut obcych w złotych 
miesięcznych walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 
27 Zgodnie z wymogiem art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 



21 

określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN, 
niezdyskontowany) (%)  

5. 
a) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4) 

b) z czego środki UE 

(…)Nie dotyczy 

(…)Nie dotyczy 

 

Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) (metoda ryczałtowa) (art. 61 ust. 3 lit. a) i wysokości dofinansowania UE 

L.P. 
OBLICZENIE ZDYSKONTOWANEGO DOCHODU ZGODNIE Z ART. 61 UST. 3 

LIT. A ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) (METODA RYCZAŁTOWA) 
(ART. 61 UST. 3 LIT. A) I WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA UE 

WARTOŚĆ 

1. 

Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów 
określonych w Artykule 61 Rozporządzenia Nr 1303/2013 (w PLN, 
bez dyskontowania)  
(Część C.1.12(C)) 

Nie dotyczy 

2. 
Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód 
zdefiniowana w załączniku V do Rozporządzenia Nr 1303/2013 
lub aktach delegowanych (SZ) (w %)  

Nie dotyczy 

3. 

Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów 
określonych w Artykule 61 Rozporządzenia Nr 1303/2013 (w PLN 
bez dyskontowania) = (1)*(1-SZ) 

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji KE musi być zgodna z 
zasadami pomocy publicznej oraz zgłoszoną w punkcie C.2 
całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach) 

Nie dotyczy 

4. 

Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w 
całkowitym koszcie kwalifikowalnym po uwzględnieniu wymogów 
określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN, 
niezdyskontowany) (%) 

Nie dotyczy 

5. 
a) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4) 

b) z czego środki UE 

(…)Nie dotyczy 

(…)Nie dotyczy 

 

D. PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZY WARIANTÓW I ICH 

WYNIKI 

 

W przypadku projektów obejmujących jedynie prace przygotowawcze pkt D nie jest wypełniany i 
należy zaznaczyć poniższe pole: 

Nie dotyczy   

 

D.1. Analiza popytu 

Należy przedstawić podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywaną stopą zmiany popytu, aby 
wykazać zapotrzebowanie na dany projekt, zgodnie z podejściem określonym w załączniku III 
(Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. Powinno ono zawierać co najmniej następujące 
informacje: 

(i)  metodykę sporządzania prognoz; 

(ii) założenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przeszłości, zakładany ruch w przyszłości 
w przypadku niezrealizowania projektu); 
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(iii) w stosownych przypadkach prognozy dla wariantu wybranego i wariantu bezinwestycyjnego 
(o ile dotyczy również dla wariantów alternatywnych); 

(iv) aspekty dotyczące podaży, w tym analiza istniejącej podaży i przewidywanego rozwoju 
(infrastruktury); 

(v) efekt sieciowy (o ile występuje); 

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy opisać rynki docelowe oraz przedstawić 
podsumowanie analizy popytu, obejmujące stopę wzrostu popytu, dokonując w stosownych 
przypadkach podziału na państwa członkowskie i, osobno, na państwa trzecie rozpatrywane 
w ujęciu całościowym. 

Prognozowany popyt na nową ofertę kulturową Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 
w roku 2020 wynosi 74 734. Lata trwałości Projektu dzięki kontynuacji pozytywnych zmian we 
wskaźnikach makroekonomicznych i kulturowych oraz zapoznaniu się odwiedzających z nową ofertą, 
pozwolą na stabilizację liczby odwiedzających na zbliżonym poziomie. 

 

W przypadku działań edukacyjnych m wskaźnikiem określającym potencjał do generowania 
dodatkowego popytu będzie liczba podejmowanych działań. W 2016 roku frekwencja edukacyjna w 
Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wynosiła prawie  50 tysięcy (49 605). 
Frekwencja edukacyjna Muzeum systematycznie rośnie od 2011 roku, kiedy wynosiła 3 645. 
Świadczy to o niezwykłym potencjale edukacyjnym Muzeum. Frekwencja edukacyjna w 2016 r w 
stosunku do 2011 r. wzrosła o 1361%. W związku z tym że Muzeum prowadzi bardzo intensywną 
działalność edukacyjną wykorzystując całe swoje możliwości organizacyjne i kadrowe przewiduje, że 
w roku prognozy jest w stanie zapewnić możliwość uczestnictwa w zajęciach o 5% większej liczbie 
uczestników niż zapewnia obecnie. Zatem prognozowana frekwencja edukacyjna w 2020 roku dla 
Państwowego Muzeum Etnograficznego wynosi 52 085. 

Łączny prognozowany popyt na nową ofertę programową Państwowego Muzeum Etnograficznego w 
Warszawie w roku 2020 wynosi 126 819. Lata trwałości Projektu dzięki kontynuacji pozytywnych 
zmian we wskaźnikach makroekonomicznych i kulturowych oraz zapoznaniu się odwiedzających z 
nową ofertą, pozwolą na stabilizację liczby odwiedzających na zbliżonym poziomie. 

 

Szczegółowe wyniki analizy popytu zawiera dział 5 studium wykonalności oraz załącznik nr 2 do SW 
zawierający pełne jego opracowanie.  

Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - osoby/rok – wartość 
bazowa wskaźnika – frekwencja dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w 
Warszawie 

96 368 / 2016 
rok 

Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - osoby/rok – wartość 
docelowa wskaźnika – frekwencja dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w 
Warszawie 

126 819 / 
2020 rok 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 
odwiedziny/rok 30 451 

Wskaźnik stopień wzrostu popytu (procentowy) 31,6% 

Wskaźnik wzrostu powierzchni ---- 

Wskaźnik użytkowania obiektu w stosunku do przepustowości ---- 
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D.2. Analiza wariantów 

D.2.1  Należy wskazać alternatywne warianty rozpatrywane w ramach studiów wykonalności 
(maksymalnie 2–3 strony), zgodnie z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka 
przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. Należy uwzględnić co najmniej następujące 
informacje: 

a) całkowite koszty inwestycji i koszty operacyjne dotyczące rozpatrywanych 
wariantów; 

b) warianty w odniesieniu do skali przedsięwzięcia (według kryteriów technicznych, 
operacyjnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych) oraz warianty 
w odniesieniu do lokalizacji proponowanej infrastruktury; 

c) warianty technologiczne – dla danego elementu i dla danego systemu; 

d) ryzyko związane z poszczególnymi wariantami alternatywnymi, w tym ryzyko 
związane ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi; 

e) w stosownych przypadkach28 wskaźniki ekonomiczne dotyczące rozpatrywanych 
wariantów, 

f) tabelę zbiorczą, w której przedstawiono wszelkie zalety i wady wszystkich 
rozpatrywanych wariantów. 

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych należy szczegółowo przedstawić uwagi 
dotyczące mocy produkcyjnych (np. moce produkcyjne przedsiębiorstwa przed realizacją 
inwestycji (w jednostkach na rok), datę odniesienia, moce produkcyjne po realizacji 
inwestycji (w jednostkach na rok) oraz szacunkową stopę wykorzystania mocy 
produkcyjnych). 

 

Przeanalizowano, w celu wyboru optymalnego wariantu realizacji projektu, różne warianty realizacji 
projektu oraz sposób, w taki realizują one cele projektu: cel główny projektu i cele operacyjne. 

W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych zdefiniowano następujące możliwe warianty: 

1) wariant bezinwestycyjny („0”) 

2) wariant „minimum”  

3) wariant inwestycyjny 1.  

4) wariant inwestycyjny 2.  

Wariant („0”) bez realizacji projektu zakłada „zero działań” i polega na dalszym prowadzeniu 
działalności przez Muzeum z aktualnie posiadaną: technologią i wyposażeniem. 

Wariant „minimum”  

Wariant inwestycyjny 1  

Wariant inwestycyjny 2 

Porównanie analizowanych wariantów realizacji projektu i to, w jaki sposób odpowiadają one 
założeniom i celom projektu oraz zaspokajają popyt ilustruje tabele w studium wykonalności dział 
6.2.1. 

Zgodność z celami projektu oceniono jako: 

„0” – wariant nie odpowiada celom projektu 

                                                 
28 Jeżeli produkty i efekty zewnętrzne są różne w różnych wariantach (przy założeniu, że wszystkie warianty 
mają ten sam cel), np. w przypadku projektów dotyczących odpadów stałych, zaleca się przeprowadzenie 
uproszczonej analizy kosztów i korzyści (AKK) wszystkich głównych wariantów, aby wybrać najlepszy wariant 
alternatywny i parametry ekonomiczne projektu, przy czym zasadniczym czynnikiem podczas wyboru powinna 
być ekonomiczna zaktualizowana wartość netto. 
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„1” – wariant tylko w części odpowiada celom projektu 

„2” – wariant dobrze, ale nie wystarczająco, odpowiada celom projektu 

„3” – wariant bardzo dobrze odpowiada celom projektu 

Wnioski z analizy wariantów alternatywnych jasno pokazują, że tylko wariant inwestycyjny 2. 
zapewnia osiągnięcie w pełni celów szczegółowych projektu, jakimi są: 

- wykorzystanie potencjału Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i jakościowe 
podniesienie poziomu produkcji wydarzeń kulturalnych 

- wzmocnienie pozycji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie jako nowoczesnej 
instytucji kultury, a tym samym pozycji Warszawy i Mazowsza jako istotnego centrum na kulturalnej 
mapie Europy i świata 

- rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum przyczyniającej się do rozwoju kompetencji 
kulturowych społeczeństwa 

W celu wyboru najlepszego z możliwych wariantów realizacji inwestycji przeanalizowano możliwe 
rozwiązania i modyfikacje („rozsądne” warianty realizacji projektu): techniczne, technologiczne, 
organizacyjne (prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji), kosztowe. Szczegółowy opis wszystkich 
rozważanych wariantów w ww. zakresie znajduje się w Rozdziale 6 Studium wykonalności. 

Wnioskodawca dokonał analizy ryzyka klimatycznego rozumianego jako ryzyko braku, bądź jako 
nieostatecznego poziomu odporności projektu na zmiany klimatu oraz jako ryzyko znaczącego 
wpływu na klimat. Wnioskodawca przeanalizował również „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020”, który jest podstawowym dokumentem 
strategicznym w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 15 kwietnia 
2015 r. mapami zagrożenia powodziowego, wykonanymi na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, budynek (teren) w którym realizowany będzie projekt w głównym typie projektu 
„sprzęt i wyposażenie” nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a zatem nie 
podlega zakazom określonym w art. 40 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne. Z 
uwagi na ww. uwarunkowania uznano, że wniosek wypływający z analizy ryzyka klimatycznego jako 
iloczynu prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia klimatycznego oraz jego skutków (dotkliwości) 
jednoznacznie wskazuje na brak wystąpienia ryzyka powodzi na obszarze planowanej inwestycji. Z 
uwagi na powyższe wnioski wypływające z analizy ryzyka w zakresie powodzi odstąpiono od 
rozpatrywania wariantów alternatywnych dla inwestycji, związanych z ewentualnym zagrożeniem 
powodziowym. Inne (niż powódź) rodzaje zmian klimatycznych, w tym w odniesieniu do sił 
zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, śniegiem, różnice temperatur) i oddziaływań (np. fale upałów, 
osuszanie, przedłużające się okresy suszy) też nie mają istotnego wpływu na realizację inwestycji. 
Zakres rzeczowy Projektu przewidziany w ramach przedmiotowego Projektu nie ma wpływu na ryzyko 
powodziowe. Inne rodzaje zmian klimatycznych, takich jak susza, gwałtowne ulewy, śnieżyce i 
związane z nimi zjawiska, nie mają istotnego wpływu na realizację inwestycji. Muzeum nie znajduje 
się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych; wokół Muzeum nie 
występują formy przyrody podlegające ochronie. Budynek Muzeum nie leży w granicach wpływów 
eksploatacji górniczej. Z uwagi na charakter Projektu nie przewiduje się powstania zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 
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D.2.2  Należy określić kryteria rozpatrywane przy wyborze najlepszego rozwiązania (w kolejności 
według ich znaczenia i metody ich oceny, odzwierciedlając wyniki oceny narażenia na 
zmianę klimatu i oceny ryzyka zmiany klimatu, a także w stosownych przypadkach procedur 
OOŚ/SEA (zob. sekcja F poniżej)) oraz przedstawić krótkie uzasadnienie wybranego 
wariantu zgodnie z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) 
do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. 29. 

W celu selekcji wariantów realizacji inwestycji przeprowadzono analizę w oparciu o następujące 
kryteria: 

 ekonomiczne i finansowe: dostosowanie parametrów inwestycji do prognozowanego popytu, 
dostosowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb w aspekcie optymalnych propozycji 
kosztowych, 

 innowacyjne: wykorzystanie nowoczesnych technologii,  

 funkcjonalności: dostępność miejsca, , równość szans kobiet i mężczyzn, przystosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, wpływ na środowisko 

W ramach poszczególnych kryteriów zidentyfikowano podkryteria, które zestawiono w tabeli zawartej 
w Studium Wykonalności poz 6.2.3. W ramach podkryteriów oceniono poszczególne warianty 
realizacji inwestycji przyznając im punkty: „0” (nie spełnia) lub „1” (spełnia”).  

Łączna suma punktów uzyskana przez poszczególne warianty pozwala wyselekcjonować wariant 
optymalny, przy czym wariant optymalny nie może nie spełnić któregoś z kryteriów zidentyfikowanych 
i opisanych na wstępie (nie może w któryś z kryteriów nie spełnić żadnego z podkryterium;  

Wybrany przez Wnioskodawcę wariant inwestycyjny 2. w najwyższym stopniu spełnia kryteria 
przyjęte w celu wstępnej selekcji wariantów realizacji inwestycji (100%). 

Wariant ten, jak wykazano już wcześniej, w podrozdziale 6.2.1 w analizie wariantów alternatywnych, 
jako jedyny zapewnia osiągnięcie w pełni celów szczegółowych projektu oraz celu głównego. 

Wariant „0” i wariant „minimum” nie tworzą żadnej wartości dodanej – to jedynie warianty bazowe, 
stanowiące punkt wyjścia dla analiz wariantów inwestycyjnych: 1., 2., . 

Wybrany przez Wnioskodawcę wariant inwestycyjny 2. jest: 

 w pełni wykonalny pod względem technicznym i technologicznym, 

 zgodny z najlepszymi praktykami w danej dziedzinie, 

 optymalny pod względem zaspokojeni popytu za strony użytkowników – przedstawia optymalny 
stosunek jakości do ceny. 

Wybrany przez Wnioskodawcę wariant inwestycyjny 2. posiada pełne przygotowanie operacyjne.  

 

                                                 
29  W przypadku projektu PPP w tej sekcji należy przedstawić uzasadnienie wyboru metody udzielenia 
zamówienia, w tym poprzez analizę opłacalności ekonomicznej z wykorzystaniem odpowiednich komparatorów 
sektora publicznego. 
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D.3 Wykonalność wybranego wariantu  

Należy przedstawić krótkie podsumowanie wykonalności wybranego wariantu obejmujące 
następujące kluczowe wymiary: instytucjonalny, techniczny, środowiskowy, dotyczący emisji gazów 
cieplarnianych, skutków zmiany klimatu oraz ryzyka związanego z projektem (w stosownych 
przypadkach), a także innych aspektów, biorąc pod uwagę stwierdzone rodzaje ryzyka, aby 
udowodnić wykonalność danego projektu. Informacje dotyczące adaptacji do zmian klimatu i wpływu 
na zmiany klimatu powinny być spójne z dokumentacją dotyczącą oceny oddziaływania na 
środowisko lub innym opracowaniem analitycznym dotyczącym tych zagadnień a odnoszącym się do 
tego projektu. Informacje powinny być spójne z opisem w części F. 

Należy uzupełnić tabelę, podając odniesienia do odpowiednich dokumentów. 

D.3.1  Aspekt instytucjonalny 

Muzeum będzie samodzielnie odpowiadać za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji powstałej 
w wyniku realizacji projektu. Wybrany wariant realizacji projektu wpływa na stan zachowania 
dziedzictwa kulturowego regionu oraz powszechną dostępność społeczeństwa do oferty edukacyjnej i 
kulturalnej po zakończeniu realizacji projektu. Jedynie pełny wariant inwestycyjny jest w stanie 
odpowiedzieć na zdiagnozowane deficyty oraz problemy, które stanowią barierę w rozwoju 
działalności kulturowej Wnioskodawcy.  
 
Prawidłową i efektywną eksploatację przedmiotu projektu umożliwi powołany zespół projektowy oraz 
struktura organizacyjna Muzeum, uwzględniająca m.in. racjonalne zwiększenie liczby etatów oraz 
pozyskanie środków na realizację planowanych zadań w obrębie oferty edukacyjnej i kulturowej ze 
źródeł regionalnych, krajowych i unijnych. 
 
Wnioskodawca podczas dokonywania zamówień będzie stosował zapisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności,  będzie stosował 
procedury, które zostały określone w wewnętrznym Regulaminie udzielania zamówień publicznych. 

 

D.3.2 Aspekty techniczne obejmujące lokalizację, zaplanowane moce produkcyjne głównej 
infrastruktury, uzasadnienie zakresu i wielkości projektu w kontekście prognozowanego 
zapotrzebowania, uzasadnienie wyborów dokonanych w zakresie oceny ryzyka zmiany 
klimatu i zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach), 
szacunkowe koszty inwestycji i koszty operacyjne.  

Z uwagi na fakt, iż projekt należy do Głównego Typu Projektu: Sprzęt i wyposażenie nie zachodzi 
konieczność przeprowadzenia: 

- oceny na środowisko przedsięwzięcia oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia 

- postanowienia organu odnośnie konieczności przeprowadzania postępowania OOŚ; 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

- deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną; 

- przebiegu procedury oceny w sprawie oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 - Ze względu 
na charakter prezentowanego projektu (zakładającego zakup wyposażenia muzeum i jego instalację 
w zamkniętej przestrzeni budynku) oraz ze względu na fakt, iż projekt realizowany będzie na 
obszarze nieobjętym siecią NATURA 2000 przedsięwzięcie ma całkowicie neutralny wpływ na 
obszary NATURA 2000. 

Charakter zadania (zakupy wyposażenia) nie wymaga prowadzenia lokalnego monitoringu 
oddziaływania na środowisko 

Zakresu projektu (zakup wyposażenie) nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie 
uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu wód. Zużyty sprzęty będzie oddawany zgodnie z zasadami i 
normami recyklingu. Zakres rzeczowy Projektu nie ma wpływu na ryzyko powodziowe. Inne rodzaje 
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zmian klimatycznych, takich jak susza, gwałtowne ulewy, śnieżyce i związane z nimi zjawiska, nie 
mają istotnego wpływu na realizację Projektu (zakup wyposażenia) inwestycji. Projekt będzie 
realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zakłada bowiem racjonalne 
gospodarowanie zasobami i ograniczenie presji na środowisko, a także uwzględnianie efektów 
środowiskowych w zarządzaniu. 

 

D.3.3  Aspekty związane z ochroną środowiska i łagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazów 
cieplarnianych) oraz przystosowaniem się (w stosownych przypadkach).  

Przedmiotowy Projekt został przygotowany zgodnie z prawem dot. ochrony środowiska. W ramach 
opracowania niniejszego rozdziału, formułując wszelkie zapisy o oddziaływaniu projektu na 
środowisko, Wnioskodawca dokonał wcześniejszej analizy stosownych przepisów  
i wytycznych dot. oddziaływania na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami,  
w tym: 

Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

Ustawą z dnia27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych, 

dla niniejszego projektu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko 
przedsięwzięcia oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. 

 

Szczegółowe opracowanie zawarte jest w dziale 11 Studium Wykonalności.  

 

D.3.4  Inne aspekty 

Nie dotyczy 

 

Należy wypełnić poniższą tabelę referencyjną: 

L.P. 
KLUCZOWY WYMIAR STUDIUM WYKONALNOŚCI 

(LUB BIZNES PLANU W PRZYPADKU 

INWESTYCJI PRODUKCYJNEJ) 

ODNIESIENIE 

(DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ORAZ ROZDZIAŁ/ 
/SEKCJA/STRONA ZAWIERAJĄCE ISTOTNE I SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE) 

 

1 Analiza popytu 

Na projekt istnieje wyraźne zapotrzebowanie, co 
potwierdzają wnioski z przeprowadzonej analizy 
popytu.  

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w 
Studium wykonalności projektu „„Sprzęt i 
wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni 

edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w 
Państwowym Muzeum Etnograficznym w 

Warszawie” 
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 (Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie): 
Rozdział 5. 

2 Analiza wariantów 

Wnioskodawca przeprowadził analizę różnych 
wariantów realizacji projektu, a następnie dokonał 
selekcji wariantów wg kryteriów ekonomicznych i 
finansowych,  prawno-administracyjnych, 
innowacyjności, funkcjonalności  

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w 
Studium wykonalności projektu „Sprzęt i 
wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni 
edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w 
Państwowym Muzeum Etnograficznym w 
Warszawie”  (Załącznik nr 1 do wniosku o 
dofinansowanie): Rozdział 6, Część 6.2 

3 Aspekt instytucjonalny 

Szczegółowe wnioski z przeprowadzonej analizy 
instytucjonalnej zawarto w Studium wykonalności 
projektu  „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne 
przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz 
kulturalnych w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie” (Załącznik nr 1 do 
wniosku o dofinansowanie):  

- Rozdział 3, część 3.5,  

- Rozdział 4, część 4.1,  

- Rozdział 6, część 6.2.2-6.2.3,  

- Rozdział 7, część 7.3.1-7.3.2,  

4 Aspekt techniczny 

Szczegółowe wnioski z przeprowadzonej analizy 
technicznej zawarto w Studium wykonalności 
projektu „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne 
przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz 
kulturalnych w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie” (Załącznik nr 1 do 
wniosku o dofinansowanie):  

- Rozdział 3, część 3.4,  

- Rozdział 4, część 4.2-4.3,  

- Rozdział 6, część 6.1 

 

5 

Aspekt środowiskowy, aspekt dotyczący 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia zmiany klimatu oraz 
odporności na klęski żywiołowe (w 
stosownych przypadkach) 

Szczegółowe wnioski z przeprowadzonej analizy 
aspektów środowiskowych i klimatycznych zawarto 
w Studium wykonalności „Sprzęt i wyposażenie 
ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, 
warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie”  (Załącznik 
nr 1 do wniosku o dofinansowanie): Rozdział 11, 
część 11.1,  

6 Inne aspekty 

Na realizację projektu ścisły wpływ mają również 
regulacje dotyczące prawa zamówień publicznych 

oraz pomocy publicznej. Szczegółowe informacje w 
tym zakresie zawarto w Studium wykonalności 
projektu „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne 

przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz 
kulturalnych w Państwowym Muzeum 

Etnograficznym w Warszawie” 

 (Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie): 
Rozdział 4, część 4.4.2,  
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E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA, 
ORAZ OCENA RYZYKA 

Podstawę poniższej sekcji powinien stanowić załącznik III (Metodyka przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 
r., Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., Guide to cost-
benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów 
inwestycyjnych), wersja angielskojęzyczna, Komisja Europejska, z grudnia 2014 r. i Wytyczne 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.  

Oprócz krótkiego opisu elementów należy przedstawić pełną analizę kosztów i korzyści stanowiącą 
uzupełnienie niniejszego wniosku jako załącznik 4. 

W przypadku projektów obejmujących jedynie prace przygotowawcze należy zaznaczyć poniższe 
pole: 

Nie dotyczy   

 

E.1. Analiza finansowa 

 

E.1.1. Należy przedstawić krótki (maksymalnie 10500 znaków) opis metodyki (opis zgodności 
z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. i z 
sekcją III (Metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/201430 oraz z wyjątkami od stosowania 
metodyk; wszystkie przyjęte kluczowe założenia dotyczące kosztów operacyjnych, kosztów 
odtworzenia, dochodów i wartości rezydualnej, zastosowane parametry makroekonomiczne, 
etapy uwzględnione w obliczeniach, inne dane wykorzystane do przeprowadzenia analizy) 
oraz głównych ustaleń analizy finansowej, w tym wyników analizy trwałości finansowej, aby 
wykazać, że zasoby gotówkowe projektu nie skończą się w przyszłości (należy potwierdzić 
zobowiązanie beneficjenta projektu, jego właścicieli lub organów publicznych do 
sfinansowania kosztów inwestycji, kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia oraz 
w stosownych przypadkach przedstawić tabele trwałości finansowej, w których 
przedstawiono prognozy przepływów pieniężnych w okresie odniesienia): 

 

                                                 
30 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U. UE L 138 z 13.5.2014, s. 5). 
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Max. 10500 znaków 

Podstawowe założenia dla przeprowadzenia analizy finansowej projektu: 
- w realizację i eksploatację projektu zaangażowany jest jedynie Wnioskodawca, stąd też analiza jest 
przeprowadzona metodą nieskonsolidowaną,  
- przepływy pieniężne dla projektu wyznaczono w oparciu o metodę różnicową, poprzez zestawienie 
ze sobą przepływów pieniężnych dla „scenariusza z projektem” oraz „scenariusza bez projektu”, 
- punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy projektu były dane finansowo-księgowe 
Wnioskodawcy za rok 2016, 
- dane finansowe zostały skalkulowane w cenach stałych z pominięciem inflacji, 
- analiza jest prowadzona w cenach netto, bez uwzględnienia podatku VAT, 
- w analizie finansowej zastosowano metodę zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych 
(DCF), 
- dla analizy prowadzonej w cenach stałych w celu dyskontowania przepływów pieniężnych 
zastosowano rzeczywistą finansową stopę dyskontową na poziomie 4%, 
- analiza finansowa obejmuje fazę inwestycyjną i eksploatacyjną dla okresu odniesienia wynoszącego 
15 lat, gdzie rokiem bazowym jest rok rozpoczęcia projektu. 
Wielkości dla projektu ustalono posługując się metodą złożoną, która opiera się na różnicowym 
modelu finansowym: 
- „scenariusz bez projektu” należy rozumieć jako wielkość wpływów i wydatków generowana przez 
Wnioskodawcę przy założeniu zaniechania realizacji projektu,  
- „scenariusz z projektem” należy rozumieć jako wielkość wpływów i wydatków generowana przez 
Wnioskodawcę przy założeniu realizacji projektu w kształcie opisanym w niniejszym dokumencie. 
W scenariuszu bez projektu prognozę opracowano w oparciu o założenia:  
- przychody z działalności statutowej – założono utrzymanie stałego poziomu przychodów,  
- przychody z działalności komercyjnej - założono utrzymanie stałego poziomu przychodów, 
- przychody z dotacji – założono utrzymanie stałego poziomu przychodów. 
W scenariuszu z projektem prognozę opracowano w oparciu o założenia: 
- założono wzrost przychodów z działalności statutowej wynikający ze wzrostu frekwencji i sprzedaży 
biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, 
- założono wzrost przychodów z działalności komercyjnej wynikający z powstałych przychodów ze 
sklepiku muzealnego, z przychodów z najmu i dzierżawy, 
- przychody z dotacji – założono wielkość dotacji na stałym poziomie, z uwzględnieniem finansowania 
kosztów nowoutworzonych miejsc pracy. 
W scenariuszu bez projektu prognozę opracowano w oparciu o założenia:  
- koszty zużycia materiałów, koszty energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, 
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, pozostałe koszty rodzajowe przyjęto na stałym 
poziomie określonym zgodnie z wielkością kosztów dla roku 2016. 
W scenariuszu z projektem założono wzrost następujących kosztów operacyjnych: zużycie 
materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. 

Projekt generuje przychody, jednak nie są one na tyle wysokie, aby w pełni pokryć generowane przez 
projekt koszty, co powoduje, iż przepływy pieniężne w okresie odniesienia oraz po ostatnim roku 
prognozy finansowej są ujemne. W takim przypadku wartość rezydualna osiąga wartość ujemną i nie 
może być traktowana jako potencjał finansowy. 
Wartości wskaźników efektywności finansowej inwestycji zostały ustalone na podstawie przepływów 
pieniężnych projektu określonych przy zastosowaniu metody różnicowej. Zmiany wartości pieniądza 
w czasie dokonano przy finansowej stopie dyskontowej równej 4%. Dyskontowania dokonano na rok 
2018. 
W niniejszym projekcie występuje pomoc publiczna.  
Dla projektów objętych pomocą publiczną kalkulację maksymalnego poziomu pomocy (maksymalnej 
wysokości dofinansowania ze środków EFRR) dokonano na podstawie Rozporządzenia Komisji 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 (dalej GBER). 
W niniejszym projekcie zysk operacyjny jest mniejszy od zera, co pozwala na zastosowanie 
maksymalnej dopuszczalnej kwota pomocy z EFRR na poziomie 80%. 
Wartość dofinansowania wynosi 4 830 338,72 zł. 
Projekt posiada trwałość finansową, ponieważ  roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych 
na koniec każdego roku jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. 
Wyliczenia wskazują, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane 
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tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. Nie istnieje zagrożenie dla płynności 
finansowej projektu w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. 
Charakter projektu powoduje, iż nie występuje wartość rezydualna. Wydatki projektu obejmują 
nakłady oraz koszty operacyjne (bez amortyzacji). 
Trwałość finansowa dla scenariusza „z projektem” jest zachowana. Analiza przepływów pieniężnych 
wykazała dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych pod koniec każdego roku fazy inwestycyjnej 
i eksploatacyjnej.  
Na podstawie analizy danych historycznych oraz prognozy przepływów pieniężnych można 
stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie dla płynności finansowej Wnioskodawcy zarówno w trakcie 
realizacji, jak i eksploatacji inwestycji. 

 

E.1.2 Główne elementy i parametry wykorzystywane w Analizie Kosztów i Korzyści (AKK) do 
analizy finansowej (wszystkie wartości w PLN)31 

LP. 
GŁÓWNE ELEMENTY I 

PARAMETRY 
WARTOŚĆ 

1 
Okres odniesienia 
(lata) 

15 

2 
Finansowa stopa 
dyskontowa (%)32 4,00% 

 
GŁÓWNE ELEMENTY I 

PARAMETRY 
WARTOŚĆ  

NIEZDYSKONTOWANA 

WARTOŚĆ 
ZDYSKONTOWANA 

(WARTOŚĆ 

ZAKTUALIZOWANA 

NETTO) 

ODNIESIENIE DO 

DOKUMENTU 

DOTYCZĄCEGO AKK 
(ROZDZIAŁ/ 

/SEKCJA/STRONA) 

3 

Całkowity koszt 
inwestycji bez 
nieprzewidzianych 
wydatków  

7 426 645,78  5 750 042,33 

Rozdział 8.2 Studium, 
Tabela 29 – Tabele 
Finansowe (Excel) 

4 
Wartość 
rezydualna 0,00 0,00 

Rozdział 8.2 Studium, 
Tabela 29 – Tabele 
Finansowe (Excel) 

5 Przychody33*  
4 834 029,72 

Rozdział 8.2 Studium, 
Tabela 29 – Tabele 
Finansowe (Excel) 

6 
Koszty operacyjne 
i koszty 
odtworzenia34* 

 
4 859 135,82 

Rozdział 8.2 Studium, 
Tabela 29 – Tabele 
Finansowe (Excel) 

                                                 
31 Wszystkie liczby muszą odpowiadać danym w dokumencie dotyczącym AKK. AKK należy sporządzić w euro 
lub w walucie krajowej, wyraźnie wskazując kurs wymiany. 
32 Najlepiej w ujęciu realnym (patrz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014-2020) 
33 W rozumieniu art. 16 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. 
34  W rozumieniu art. 17 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. Do tego punktu należy 
zakwalifikować oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez projekt, chyba, że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność (art. 61 ust. 1 rozporządzenia ogólnego 1303/2013). 
Wówczas oszczędności kosztów operacyjnych będa wykazywane ze znakiem minus („-„). 
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PROPORCJONALNE 

ZASTOSOWANIE 

ZDYSKONTOWANEGO 

DOCHODU35 - 
OBLICZENIE LUKI W 

FINANSOWANIU 

   

7 

Dochód = 
przychody – 
koszty operacyjne 
i koszty 
odtworzenia + 
wartość 
rezydualna = (5) – 
(6) + (4) [wartości 
zdyskontowane] 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 

8 

Łączny koszt 
inwestycji – 
dochody = (3) – 
(7) [wartości 
zdyskontowane] 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 

9 

Proporcjonalne 
zastosowanie 
zdyskontowanego 
dochodu (%) tj. 
luka w 
finansowaniu =  
(8) / (3) [wartości 
zdyskontowane] 

Nie dotyczy 
projektów, które nie 
są projektami 
generującymi dochód 
oraz projektów, które 
stosują metodę 
ryczałtową. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

 

 

 

* Jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i przychody powinny opierać się na danych z wyłączeniem 
VAT 

 

 

 

                                                 
35 Pozycja ta nie ma zastosowania: 1) w przypadku projektów podlegającym zasadom pomocy publicznej w 
rozumieniu art. 107 Traktatu (zob. pkt C.2) zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 2) jeżeli 
wykorzystano zryczałtowaną stawkę (art. 61 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 
2013 r.); oraz 3) jeżeli suma wartości zaktualizowanych kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia przewyższa 
wartość zaktualizowaną dochodów, uznaje się, że projekt nie generuje dochodów, w związku z czym można 
pominąć pozycje 7 i 8, a proporcjonalne stosowanie zdyskontowanego dochodu należy ustalić na poziomie 100 
%. 
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E.1.3. Główne wskaźniki analizy finansowej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK 

 

  
BEZ WSPARCIA UNII 

A 

ZE WSPARCIEM UNII 

B 

ODNIESIENIE DO 

DOKUMENTU 

DOTYCZĄCEGO AKK 

(ROZDZIAŁ/ 
/SEKCJA/STRONA ) 

1. Finansowa stopa 
zwrotu (FRR) 

(%) niepoliczalna FRR(C)36 
Nie 

dotyczy 
FRR(K)37 

Rozdział 8.2 
Studium, Tabela 17 
– Tabele finansowe 
(Excel) 

2. Zaktualizowana 
wartość netto 

(FNPV) 
(euro) 

- 5 775 
148,44 zł 

FNPV(C) 
Nie 

dotyczy 
FNPV(K) 

Rozdział 8.2 
Studium, Tabela 17 
– Tabele finansowe 
(Excel) 

 

W przypadku gdy projekt wykazuje wysoką rentowność finansową, tj. jeśli wskaźnik FRR(C) jest 
znacznie wyższy od finansowej stopy dyskontowej, należy uzasadnić wkład Unii zgodnie z 
załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. 

 

Max. 1750 znaków 

. 

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp)38 oraz 
jego porównanie z krajowymi punktami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym 
sektorze. 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

E.1.4 Strategia taryfowa i dostępność cenowa (w stosownych przypadkach) 

 

E.1.4.1 Jeżeli oczekuje się, że projekt będzie generował przychody wynikające z taryf lub opłat 
ponoszonych przez użytkowników, należy przedstawić szczegółowe informacje na temat systemu 
pobierania opłat (rodzaje i poziom opłat oraz zasady lub przepisy Unii, na podstawie których ustalono 
opłaty). 

Max. 1750 znaków 

 
 

 

                                                 
36 FRR(C) oznacza finansową rentowność danej inwestycji. W przypadku ujemnego wyniku należy wpisać „nie 
określono”. 

 
37 FRR(K) oznacza finansową rentowność kapitału krajowego. W przypadku ujemnego wyniku należy wpisać „nie 
określono”. 

 
38 FRR(Kp) oznacza finansową rentowność kapitału projektodawcy. 
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E.1.4.2  Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania i odtworzenia związane 
z projektem39?  

Tak   Nie   

 

Należy podać szczegółowe informacje w odniesieniu do strategii taryfowej. Jeżeli zaznaczono 
odpowiedź „nie”, należy wskazać część kosztów operacyjnych, jaka będzie pokrywana, oraz źródła 
finansowania niepokrytych kosztów. W przypadku przyznania pomocy operacyjnej, należy podać 
szczegółowe informacje. Jeżeli nie przewiduje się żadnych opłat, należy wyjaśnić, w jaki sposób będą 
pokrywane koszty operacyjne. 

 

Max. 1750 znaków 

 

 

 

E.1.4.3.  W przypadku gdy opłaty są różne dla różnych użytkowników, czy są one proporcjonalne do 
różnych stopni wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia? (Należy przedstawić szczegółowe 
informacje w polu tekstowym)  

Tak   Nie   

 

Max. 1750 znaków 

. 

 

E.1.4.4  Czy opłaty są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez 
użytkowników? (proszę przedstawić szczegóły w poniższym polu) 

 

Tak   Nie  X 

 

Max. 1750 znaków 

 

 

E.1.4.5  Czy uwzględniono dostępność cenową opłat dla użytkowników? (Należy przedstawić 
szczegółowe informacje w polu tekstowym)  

Tak   Nie   

 

1750 znaków 

 

                                                 
39 Z uwzględnieniem zwiększonych kosztów w okresie ekonomicznego okresu użytkowania projektu związanych 
ze skutkami zmiany klimatu oraz innymi klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach). 

Nie dotyczy   

Nie dotyczy   

Nie dotyczy   

Nie dotyczy   
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E.2 Analiza ekonomiczna 

E.2.1 Należy przedstawić krótki (maksymalnie 10500) opis metodyki (opis zgodności z aktem 
wykonawczym dotyczącym metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz 
z wyjątkami od stosowania metodyki), kluczowych założeń przyjętych przy wycenie kosztów 
(w tym odpowiednie uwzględnione składniki kosztów – koszty inwestycji, koszty 
odtworzenia, koszty operacyjne), korzyści gospodarczych i efektów zewnętrznych, w tym 
tych związanych z ochroną środowiska, łagodzeniem zmiany klimatu (w tym w stosownych 
przypadkach narastająca emisja gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku 
węgla) oraz odpornością na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, a także należy przedstawić 
opis głównych ustaleń analizy społeczno-gospodarczej oraz w stosownych przypadkach 
wyjaśnić powiązanie z Analizą oddziaływania na środowisko (zob. sekcja F poniżej): 

Max. 10500 znaków 

Analiza ekonomiczna została sporządzona poprzez opis istotnych społecznych, ekonomicznych i 
środowiskowych skutków realizacji projektu. W przypadkach, gdzie było to możliwe, czynniki 
społeczno-gospodarcze wyrażono w wartościach pieniężnych, w pozostałych przypadkach zostały 
opisane w sposób ilościowy i jakościowy. 
Efekty społeczno-ekonomiczne projektu przyczyniają się do realizacji celów priorytetu i Działania 8.1. 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Zaplanowane w ramach projektu 
działania (zakup sprzętu do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych) wpłyną na rozwój 
działalności kulturalnej i edukacyjnej, co potwierdzają wskaźniki rezultatu projektu, wynikające wprost 
z dokonanej analizy popytu. 
Bezpośrednie efekty ekonomiczno-społeczne, dla których kwantyfikacja jest możliwa: 
- realizacja celów ogólnie rozumianej edukacji kulturalnej – szacunki co do rocznej liczby uczestników 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych wskazują na liczbę osób, które będą miały styczność ze sztuką 
w celu zwiększania kompetencji społecznych do odbioru kultury i sztuki jako jednego z wymogów 
cywilizacji XXI wieku. Szacuje się, że rocznie liczba uczestników wydarzeń będzie wynosić 126 819 
osób. 
- tworzenie nowych miejsc pracy – w wyniku realizacji projektu utworzone zostaną 3 nowe miejsca 
pracy – w wyniku realizacji projektu utworzone zostaną 3 nowe miejsca pracy, są to miejsca pracy 
powstałe po realizacji projektu, na tzw. etapie operacyjnym, stanowiska są ściśle związane z 
realizacją projektu (3 nowe miejsca pracy), 
- dochody gospodarstw domowych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy - wskazany 
przybliżony dochód osób zatrudnionych na nowych stanowiskach pracy dotyczy jednego roku, 
zatrudnienie 3 osób generuje koszt wynagrodzenia brutto, z którego około 72% (po uwzględnieniu 
kosztów ubezpieczeń ponoszonych przez pracownika) stanowi wynagrodzenie netto, pozostające do 
dyspozycji nowych pracowników (150 000 rocznie brutto  * 72%= 108 000 netto). 
Bezpośrednie efekty ekonomiczno-społeczne o charakterze jakościowym: 
- projekt zwiększa dostępność do obiektu o wysokim standardzie technologicznym dla odbiorców 
historii sztuki, etnografii,  
- projekt dostosuje obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co zwiększy dostęp do usług 
kulturalnych, 
- projekt przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy, 
- projekt istotnie poprawi warunki prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, przekładając się 
na jakość świadczonej pracy przez pracowników oraz na odbiór sztuki przez odwiedzających, 
- projekt nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko i nie stanowi rodzaju inwestycji zaliczanej 
do szkodliwych dla środowiska. 
- W okresie realizacji projektu nie wystąpią czasowe niedogodności dla uczestników działań 
kulturalnych i edukacyjnych, pracowników, turystów czy dla osób mieszkających w pobliżu budynku 
Muzeum.  
Pośrednie efekty ekonomiczno-społeczne, dla których kwantyfikacja jest możliwa: 
- rozwój usług hotelarskich i gastronomicznych – 30 zł * 126 819 osób * 50% = 1 902 285 zł rocznie. 
Stworzenie nowej jakości i oferty nowego typu dla mieszkańców Warszawy i regionu, jak i dla 
przyjezdnych, co może przełożyć się na ożywienie w branży hotelarskiej i gastronomicznej w 
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otoczeniu projektu. Założono, iż co najmniej połowa planowanej frekwencji uczestników działań 
kulturalnych i edukacyjnych skorzysta z usług dodatkowych ponosząc średni koszt 30 zł, 
- rozwój turystyki kulturalnej Warszawy i innych instytucji na terenie kraju związanych z etnografią i 
muzealnictwem szeroko rozumianym – prowadzone prace wpłyną na poprawę wizerunku 
Wnioskodawcy przyciągając turystów lub odbiorców sztuki związanej z jej historią. Założono iż co 
czwarty uczestnik działań kulturalnych i edukacyjnych będzie odwiedzał instytucje o zbliżonej 
charakterystyce w Polsce lub zachęci inne osoby do przyjazdu do stolicy. 126 819 osób/4 = 31 705 
turystów lub odwiedzających rocznie. 
Niewykluczone jest również pośrednie oddziaływania projektu w zakresie: 
- prace prowadzone w ramach projektu stwarzają zapotrzebowanie na usługi firm zajmujących się 
produktami wystawienniczymi w tym nowoczesnych technologii (zarówno małych firm rodzinnych, 
konsorcjum naukowych, jak i większych przedsiębiorstw), a także firm zaopatrujących w materiały 
dydaktyczne i służące warsztatom edukacyjnym. Pośrednio wpływają więc na zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach produkujących materiały niezbędne w w edukacji (np. artykuły rysownicze, 
plastyczne, rzeźbiarskie, malarskie).. 

 

E.2.2 Należy podać szczegółowe informacje dotyczące korzyści i kosztów gospodarczych 
wynikających z analizy wraz z przypisanymi im wartościami: 

 

KORZYŚĆ 

WARTOŚĆ 

JEDNOSTKOWA (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH) 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 

(W PLN, 
ZDYSKONTOWANA)40 

% CAŁKOWITYCH 

KORZYŚCI 

Nie dotyczy Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  

Ogółem    100% 

KOSZT  

WARTOŚĆ  

JEDNOSTKOW A (W  

STOSOW NYCH 

PRZYP ADK ACH )  

WARTOŚĆ Ł ĄCZN A 

(W  PLN  

DYSKONTOW AN A)  

%  C AŁKOW ITYCH 

KOSZTÓW  

Nie dotyczy Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  

Ogółem    100% 

 

                                                 
40 Różnica zdyskontowanych kwot korzyści i kosztów przedstawionych w tabeli powinna być równa wartości 
ENPV. 
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E.2.3. Główne wskaźniki analizy ekonomicznej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK  

GŁÓWNE PARAMETRY I WSKAŹNIKI WARTOŚCI 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTU 

DOTYCZĄCEGO AKK 

(ROZDZIAŁ/ /SEKCJA/STRONA) 

1. Społeczna stopa dyskontowa (%) Nie dotyczy Nie dotyczy  

2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) Nie dotyczy  Nie dotyczy  

3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość 
netto (w PLN) 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

4. Wskaźnik korzyści i kosztów Nie dotyczy  Nie dotyczy  

 

E.2.4 Wpływ projektu na zatrudnienie 

Należy wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego 
czasu pracy (EPC)): 

 

LICZBA MIEJSC PRACY UTWORZONYCH 

BEZPOŚREDNIO: 

LICZBA (EPC) 

(A) 

ŚREDNI CZAS TRWANIA TAKIEGO 

ZATRUDNIENIA (MIESIĄCE)41  
(B) 

Podczas etapu realizacji 0 Minimum 36 miesiące 

Podczas etapu operacyjnego 3 Minimum 36 miesiące 

LICZBA MIEJSC PRACY UTWORZONYCH 

POŚREDNIO (WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU 

INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH): 

LICZBA (EPC) 

(A) 

ŚREDNI CZAS TRWANIA TAKIEGO 

ZATRUDNIENIA (MIESIĄCE)  
(B) 

Podczas etapu operacyjnego Nie dotyczy Nie dotyczy 

Liczba utrzymanych miejsc pracy 
(wyłącznie w przypadku inwestycji 
produkcyjnych) 

Nie dotyczy nie dotyczy 

 

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych należy podać szczegółowe informacje na temat 
przewidywanego wpływu projektu na zatrudnienie w innych regionach Unii oraz określić, czy wkład 
finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach 
na terytorium Unii, uwzględniając motyw 92 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, jak 
również zasady regionalnej pomocy publicznej.  

  

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

E.2.5. Należy wskazać główne korzyści i koszty o nie dającej się określić ilości/wartości pieniężnej: 

 

Max. 1750 znaków 

                                                 
41 W przypadku stałych miejsc pracy zamiast okresu w miesiącach należy wpisać „na czas nieokreślony”. 
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Realizacja projektu jest ściśle powiązana z realizacją celów osi priorytetowej i działania 8.1 „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Projekt wpisuje się w, uznane za kluczowe, 
inwestycje dotyczące zabytków techniki. 

Bezpośrednie efekty ekonomiczne: 

- projekt pozwala na zachowanie wartości historyczno-kulturowych zabytkowych obiektów i układów 
przestrzennych – zabytkowy budynek Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

- projekt wpłynie na wdrożenie nowoczesnej oferty kulturalnej i edukacyjnej, przy wykorzystaniu 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 

- projekt skutkuje zmianami w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy – utworzenie  3 nowych 
miejsc pracy,  

- projekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

Pośrednie efekty społeczno-ekonomiczne: 

- projekt wpisuje się w realizację przyjętego programu rewitalizacji Miasta Warszawy 2015-2013 oraz 
spójne z programem do 2022r, co w efekcie wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru, 

- projekt wykazuje duży wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej Warszawy, Mazowsza oraz 
całego kraju, 

- oddziaływanie projektu na sferę turystyki pozwoli na podniesienie rentowności działalności 
przedsiębiorstw w tym sektorze, 

- przedsięwzięcie stanowić będzie dobre praktyki w zakresie tworzenia kompleksowej oferty 
kulturalnej i edukacyjnej opartej o dziedzictwo kulturowe i popularyzację sztuki,  

- dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw w sektorze turystyki i czasu wolnego przekłada się na 
decyzje przedsiębiorców w zakresie zwiększenia zatrudnienia, 

 

 

E.3 Ocena ryzyka i analiza wrażliwości 

 

E.3.1 Należy podać krótki opis metodyki i wyników, w tym główne rodzaje zidentyfikowanego 
ryzyka. 

 

1750 znaków 

W przypadku VIII osi priorytetowej POIiŚ nie ma konieczności przeprowadzania analizy wrażliwości. 

Analiza ryzyka projektu została przeprowadzona w sposób jakościowy zarówno dla etapu realizacji 
projektu, jak i okresu trwałości. Zidentyfikowano czynniki ryzyka związane z analizowanym projektem: 

- opóźnienia w realizacji zamówień publicznych dot. projektu,  

- opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów prac i założonego harmonogramu realizacji projektu, 

- opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania, niespełnianie 
przez dostarczony sprzęt i wyposażenie zakładanych parametrów technicznych i standardów 
jakościowych, nieoczekiwane komplikacje zw. z instalacją  sprzętu, 

- zwiększenie nakładów związanych z realizacją inwestycji, 

- utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu, 

- zwiększenie kosztów w fazie eksploatacyjnej inwestycji, 



39 

Poszczególnym ryzykom przyporządkowano jedną z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: 
marginalne, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Określono wpływ każdego z czynników ryzyka 
na realizację inwestycji lub zachowanie trwałości projektu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, 
duży. Poziom ryzyka ustalono jako pochodną prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka  
i stopnia jego wpływu.  ( dział 10 Studium Wykonalności Projektu) 

 

E.3.2 Analiza wrażliwości 

 

Należy określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych:  nie dotyczy 

Należy przedstawić spodziewany wpływ (jako zmianę procentową) finansowych i ekonomicznych 
wskaźników wykonania na wyniki. 

WRAŻLIWOŚĆ NA PRZYJĘTE DO ANALIZY TYPOWE DLA DANEGO SEKTORA I TYPU PROJEKTU SCENARIUSZE 

KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZMIENNYCH KLUCZOWYCH 

Badana 
zmienna 

Zmiana 
finansowej 
zaktualizow
anej 
wartości 
netto 
(FNPV(K)) 
(%) 

Wartość 
(FNPV(K) 
po zmianie 

Zmiana 
finansowej 
zaktualizow
anej 
wartości 
netto 
(FNPV(C)) 
(%) 

Wartość 
FNPV(C)) 
po zmianie 

Zmiana 
ekonomiczn
ej 
zaktualizow
anej 
wartości 
netto 
(ENPV) (%) 

Wartość 
ENPV po 
zmianie 

Nie dotyczy       

Nie dotyczy       

Nie dotyczy       

 

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Należy określić rodzaj stosowanego 
kryterium oraz podać wpływ kluczowych zmiennych na główne wskaźniki – FNPV, ENPV. 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

Proszę podać wartości progowe zmiennych krytycznych. Należy wskazać spodziewaną stopę zmiany, 
przy której FNPV lub ENPV wyniosą zero w odniesieniu do każdej zidentyfikowanej zmiennej 
krytycznej. 

 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

E.3.3 Ocena ryzyka 

Należy przedstawić krótkie podsumowanie oceny ryzyka, w tym wykaz różnych rodzajów ryzyka, jakie 
mogą wystąpić w trakcie projektu, matrycę ryzyka 42 , interpretację i proponowaną strategię 
ograniczania ryzyka oraz podmiot odpowiedzialny za ograniczanie głównych rodzajów ryzyka, takich 
jak przekroczenie kosztów, opóźnienia w czasie, spadek popytu; szczególną uwagę należy zwrócić 

                                                 
42 W przypadku projektu PPP należy uwzględnić matrycę ryzyka, przydzieloną na mocy ustaleń dotyczących 
PPP (jeżeli złożono już ofertę przetargową dotyczącą projektu) lub zamierzony podział ryzyka na mocy ustaleń 
dotyczących PPP (jeżeli nie złożono jeszcze oferty przetargowej dotyczącej projektu). 
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na zagrożenia dla środowiska, rodzaje ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz inne rodzaje ryzyka 
związane z klęskami żywiołowymi. 

 

Max. 3500 znaków 

Ryzyka odpowiadające specyfice projektu:  

- opóźnienia w realizacji zamówień publicznych (znaczący wpływ, wysoki poziom ryzyka) 

Działania: przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej z odpowiednim wyprzedzeniem, 
ogłaszanie postępowań z wyprzedzeniem czasowym. 

- nierzetelna realizacja zamówień (znaczący wpływ, wysoki poziom ryzyka) 

Działania: zamówienia zgodnie z założeniami i wymogami technicznymi, zawarcie w umowach z 
wykonawcami wysokich sankcji za niedotrzymanie warunków umowy, precyzyjne określenie w 
dokumentacji przetargowej wymogów co do wytycznych technicznych i potencjału wykonawców. 

- opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania (znaczący wpływ, 
wysoki poziom ryzyka) 

Działania: sporządzenie specyfikacji technicznej sprzętu, zawarcie w umowach z wykonawcami 
wysokich sankcji za niedotrzymanie warunków i terminów umowy, stały monitoring ew. opóźnień, 

- nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki (marginalny wpływ, marginalny poziom 
ryzyka) 

Projekt dotyczy zakupu trwałego wyposażenia i na etapie zakupu nie występuje ryzyko wpływu lub 
poziom jest ten marginalny, 

- zwiększenie kosztów w fazie eksploatacyjnej inwestycji (znaczący wpływ, umiarkowany poziom 
ryzyka) 

Działania:, bieżący monitoring odchyleń kosztów rodzajowych od założonego poziomu, 

 

W odniesieniu do powyższych ryzyk podmiotem odpowiedzialnym za ich ograniczenie jest 
Wnioskodawca. Dla każdego ze wskazanych ryzyk zaproponowano działania zapobiegawcze  
i minimalizujące, tak więc ich ewentualne wystąpienie będzie wiązało się z natychmiastowym 
podjęciem odpowiednich kroków. Dla projektu nie stwierdzono występowania ryzyk rezydualnych, 
czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących. 
Przedmiotowy projekt jest tak zaprojektowany, aby wywierał jak najmniejszy wpływ na środowisko 
naturalne, nie generują żadnych zagrożeń dla klimatu w postaci np. emisji gazów cieplarnianych. W 
przypadku wystąpienia sytuacji niepewnej lub ryzykownej (np. gwałtowne opady, huragan) wdrożone 
zostaną rozwiązania przystosowawcze, za które odpowiada Centrum Zarządzania Kryzysowego | 
Bezpieczna Warszawa w zakresie m pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; współdziałania z centrami zarządzania 
kryzysowego organów administracji publicznej; nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i 
alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; współpracy z podmiotami realizującymi 
monitoring środowiska; współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne; dokumentowania działań podejmowanych przez CZK;  realizacji zadań stałego dyżuru 
na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Wnioskodawca przeprowadził analizę 
wrażliwości i ryzyka dla niniejszego projektu w odniesieniu do zmian klimatycznych, ale ryzyko to dla 
projektu zostało ocenione jako niskie. Dodatkowo, mienie i nieruchomości Muzeum są ubezpieczone 
na wypadek nieprzewidzianych ryzyk i zagrożeń.  

 

 

E.3.4 Dodatkowe przeprowadzone oceny, w stosownych przypadkach 

Jeżeli wykonano rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych, analizy ilościowej ryzyka lub 
możliwości przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu i podjęto działania, należy 
przedstawić poniżej szczegółowe informacje. 

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe/centrum-zarzadzania-kryzysowego
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe/centrum-zarzadzania-kryzysowego
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Max. 3500 znaków 

Nie dotyczy 

 

F. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB 

DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIA 

ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

 

F.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska 

 

F.1.1 Należy opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony 
środowiska, w tym w zakresie zmian klimatu, oraz w jaki sposób uwzględniono 
przedmiotowe cele w danym projekcie (w szczególności należy rozważyć następujące 
kwestie: efektywną gospodarkę zasobami, zachowanie różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, odporność na skutki zmian 
klimatu itp.). 

Przedmiotowy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dot. ochrony środowiska. 

Analiza obowiązujących przepisów wskazuje, że dla niniejszego projektu nie zachodzi konieczność 
przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia. 

Inwestycja projektowana jest w taki sposób, aby korzystanie ze środowiska naturalnego, związane z 
jej realizacją i eksploatacją, było ograniczone do niezbędnego minimum  w zakresie doboru sprzętu i 
wyposażenia zakupywanego w projekcie przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza parametrów 
technicznych, aby zapewnić efektywność energetyczną i aby eksploatacja sprzętu wiązała się z jak 
najmniejszym zużyciem energii. 

Projekt nie wpływa na zmiany klimatu i ryzyko powodziowe. 

 

F.1.2 Należy opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z zasadą ostrożności, zasadą działania 
zapobiegawczego oraz zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zasadą 
zanieczyszczający płaci. 

Zasada ostrożności zobowiązuje instytucję do udowodnienia, że jej działalność nie spowoduje 
zagrożenia dla środowiska. Z analizy dokumentacji technicznej i uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia OOŚ, o których mowa w ustawie z dn. 
3.10.2008 r. wynika, iż inwestycji nie można zakwalifikować do któregokolwiek przedsięwzięcia 
wymienionego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Działanie zapobiegawcze –  zasada ta zakłada konieczność rozważenia potencjalnych skutków 
określonego działania zagrażającego środowisku i podjęcia na podstawie tej analizy działań 
zapobiegawczych. W wyniku analizy potencjalnych zagrożeń dla środowiska Wnioskodawca nie 
określił działań zapobiegawczych. 

Zasada naprawiania szkód u źródła oznacza, że powstała w środowisku szkoda powinna być 
wyeliminowana na jak najwcześniejszym etapie produkcji, a nie po jego zakończeniu. Ze względu na 
uwarunkowania projektu (obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, działalność edukacyjna i 
kulturalna), nie występują z jego powodu potencjalne zagrożenia środowiskowe, takie jak np. emisja 
szkodliwych substancji do powietrza i wód itp. - zasada ta nie znajduje zastosowania, analogicznie jak 
zasada „zanieczyszczający płaci”. 
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F.2. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady43 („dyrektywa 
SOOŚ”) 

  

F.2.1 Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program operacyjny?  

Tak   Nie X 

 

F.2.2. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.2.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub 
program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 
SOOŚ 

Tak   Nie  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać krótkie wyjaśnienie: 

Nie dotyczy 

 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie 44 

sprawozdania dotyczącego środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy SOOŚ (łącze internetowe albo kopię elektroniczną). 

 

Nie dotyczy 

 

F.3. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady45 („dyrektywa 
OOŚ”) 

F.3.1 W przypadku niespełnienia warunku wstępnego dotyczącego przepisów w dziedzinie 
ochrony środowiska (dyrektywa 2011/92/UE i dyrektywa 2001/42/WE), zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić łącze internetowe do uzgodnionego 
planu działania. 

Nie dotyczy 

 

F.3.2  Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym46: 

– załącznikiem I do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.3); 

– załącznikiem II do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.4); 

– żadnym z powyższych załączników (należy przejść do pytania F.4 47 ) – należy 
przedstawić wyjaśnienie poniżej. 

                                                 
43 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE L197 z 21.7.2001, s. 30).  
44 Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem I do dyrektywy SOOŚ. 
45  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 
1). Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca 
dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014). Termin transpozycji do polskiego porządku prawnego 
dyrektywy 2014/52/UE mija 17 maja 2017 r. 

46 Jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup, informacje 
należy podać oddzielnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
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Projekt jest realizowany przez instytucję z sektora kultury i dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego  
i rozwoju zasobów kultury. 

Analiza dyrektywy 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, a w szczególności Załączników I 
oraz II do tej dyrektywy wskazuje, iż przedmiotowy projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów,  
o których mowa w Załączniku I oraz II i nie jest objęty tymi załącznikami. 

Projekt nie obejmuje przedsięwzięć wskazanych w żadnym z powyższych załączników do dyrektywy. 

 

F.3.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOŚ48, należy załączyć następujące 
dokumenty i skorzystać z poniższego pola tekstowego w celu przedstawienia dodatkowych 
informacji i wyjaśnień49:  

a) nietechniczne streszczenie raportu OOŚ50 albo cały raport OOŚ51; 

b) informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze 
społeczeństwem oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami członkowskimi 
przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ; 

c) decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ52, w tym 
informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej. 

 

Nie dotyczy - projekt nie obejmuje przedsięwzięć wskazanych w Załączniku I do dyrektywy 
2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

F.3.4  Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy53, czy przeprowadzono 
ocenę oddziaływania na środowisko?  

Tak   Nie  

– Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy załączyć dokumenty wskazane w pkt 
F.3.3. 

                                                                                                                                                        
47  W odniesieniu do projektów, które nie obejmują przedsięwzięć wskazanych w żadnym z powyższych 

załączników dyrektywy, a ujętych wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko należy przejść do pytania F.3.4.  
W odniesieniu do projektów, które nie obejmują przedsięwzięć wskazanych w żadnym z powyższych 
załączników dyrektywy, a ujętych wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko należy przejść do pytania F.3.3. 

48  Dotyczy to również projektów obejmujących przedsięwzięcia ujęte wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
49 Dodatkowe informacje powinny obejmować głównie wybrane elementy procedury OOŚ istotne w odniesieniu 

do projektu (np. analizę danych, badania i oceny, dodatkowe konsultacje z właściwymi organami 
i społeczeństwem, określenie dodatkowych środków kompensujących/zmniejszających ryzyko, dodatkową 
decyzję dotyczącą preselekcji itp., gdy istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania zmian w projekcie), 
którą należy przeprowadzić, w szczególności w ramach wieloetapowych procesów dotyczących zezwolenia 
na inwestycję. 

50 Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE. 
51 Gdy nietechniczne streszczenie raportu w pełni nie odzwierciedla jego treści np. wskutek wezwania strony do 

jego uzupełnienia w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia, należy załączyć ostateczną wersję raportu. 

52 W przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia 
na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca załącza do wniosku dokument, 
podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego 
działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz do rozpoczęcia prac dopiero po jego 
uzyskaniu.  

53 Dotyczy to również projektów obejmujących przedsięwzięcia ujęte wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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– Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać następujące informacje: 

a) ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (w formie określanej 

mianem „decyzji dotyczącej preselekcji” lub „decyzji „screeningowej”); 

b) progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które 
doprowadziły do wniosku, że OOŚ nie była wymagana (nie ma konieczności 
przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji 
wspomnianej w pkt a) powyżej); 

c) wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków 
środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone 
w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności przedstawienia 
przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt 
a) powyżej). 

Nie dotyczy - projekt nie obejmuje przedsięwzięć wskazanych w Załączniku II do dyrektywy 
2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

F.3.5  Zezwolenie na inwestycję/decyzja budowlana (w stosownych przypadkach) 

 

F.3.5.1. Czy projekt/przedsięwzięcie jest już na etapie budowy (co najmniej jedno zamówienie na 
roboty budowlane)?  

Tak*   Nie X 

 

F.3.5.2. Czy udzielono już zezwolenia na inwestycję/decyzji budowalnej w odniesieniu do danego 
projektu/przedsięwzięcia (w przypadku co najmniej jednego zamówienia publicznego na roboty 
budowlane)?  

Tak   Nie*  

*Komisja Europejska nie dopuszcza projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź 
„Tak” na pytanie F.3.5.1.), w przypadku których nie posiadano zezwolenia na 
inwestycje/decyzji budowlanej w odniesieniu do co najmniej jednego zamówienia na roboty 
budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej 

 

 

F.3.5.3. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak” (na pytanie F 3.5.2), należy podać datę. 

Nie dotyczy 

 

F.3.5.4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F.3.5.2), należy podać datę złożenia wniosku 
o zezwolenie na inwestycję/decyzji budowlanej:  

Nie dotyczy 

 

F.3.5.5. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2.), należy określić przeprowadzone 
dotychczas czynności administracyjne i opisać te, które pozostały do przeprowadzenia: 

Nie dotyczy. 
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F.3.5.6. Kiedy oczekuje się wydania ostatecznego zezwolenia na inwestycję/decyzji budowlanej (lub 
ostatecznych zezwoleń na inwestycję/decyzji budowlanych)? 

Nie dotyczy  

 

F.3.5.7. Należy określić właściwy organ (lub właściwe organy), który wydał lub wyda zezwolenie na 
inwestycję/decyzję budowlaną: 

Nie dotyczy 

 

F.4. Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory54 (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary 
Natura 2000 

F.4.1. Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie 
wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000?  

Tak   Nie X 

 

F.4.2 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić: 

1) decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej; 

2) jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar 
lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy 
przedstawić:  

a) kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej 
zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 55 , zgłoszone Komisji (DG ds. 
Środowiska) lub; 

b) opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów 
mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są 
uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż 
zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym 
znaczeniu dla środowiska. 

F.4.3 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez 
właściwy organ deklarację znajdującą się w załączniku I oraz mapę, na której wskazano 
lokalizację projektu i obszarów Natura 2000. Jeżeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny 
(np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie 
ma obowiązku dołączania deklaracji. 

W związku z zakresem inwestycji uznano, że przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na 
mocy art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG nie jest niezbędne. 

                                                 
54 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.). 
55 Zmieniona wersja przyjęta przez Komitet ds. siedlisk naturalnych w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6
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F.5.  Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 56  („ramowej 
dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód 

 

F.5.1  W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu 
działań. 

Nie dotyczy 

 

F.5.2 Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych 
lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód 
lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału?  

Tak   Nie X 

 

F.5.2.1. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolitą 
część wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione 
wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej. 

Należy wskazać także, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do 
danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który uwzględnia wszystkie 
istotne czynniki (np. wariant korzystniejszy dla środowiska, oddziaływanie skumulowane itd.)? Jeżeli 
tak, należy podać szczegółowe informacje. 

Nie dotyczy 

 

F.5.2.2. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ 
deklarację znajdującą się w dodatku 2. Jeżeli duży projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. 
wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku 
dołączania deklaracji.  

Po szczegółowej analizie zakresu projektu przedstawionego przez Wnioskodawcę, można stwierdzić 
ze projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego 
stanu wód. 

Zaopatrzenie w wodę Muzeum realizowane jest z miejskiej sieci wodociągowej, natomiast ścieki 
sanitarne i wody opadowe kierowane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Po realizacji inwestycji te 
rozwiązania nie ulegną zmianie.  

Biorąc pod uwagę zakres prac w projekcie, które nie będą wiązać się z ingerencją w koryta cieków 
oraz fakt, że teren Muzeum jest wyposażony w infrastrukturę miejską z zakresu doprowadzania wody 
i odprowadzania ścieków i wód opadowych, należy uznanać, że przedmiotowy projekt nie wpłynie 
negatywnie na stan ilościowy i chemiczny jak również na elementy fizykochemiczne, 
biologiczne, hydromorfologiczne i stan chemiczny wód. 

Projekt nie obejmuje działań, które mogą pogorszyć stan wód lub uniemożliwić osiągnięcie celów 
środowiskowych dla nich wyznaczonych. Stwierdzono więc brak negatywnego wpływu inwestycji 
na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla ww. 

 

                                                 
56 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 
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F.5.3  Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami 
w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód.  

Biorąc pod uwagę zakres projektu polegający na zakupie sprzętu i wyposażenia scenicznego należy 
uznanać, że przedmiotowy projekt nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy i chemiczny, jak 
również na elementy fizykochemiczne, biologiczne, hydromorfologiczne i stan chemiczny wód. 
Projekt nie obejmuje działań, które mogą pogorszyć stan wód lub uniemożliwić osiągnięcie celów 
środowiskowych dla nich wyznaczonych.  

 

F.6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami 
środowiskowymi  

F.6.1 Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG57 („dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych”) – projekty w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków komunalnych. 

1) Należy wypełnić załącznik 3 do formularza wniosku (tabelę dotyczącą zgodności 
z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych). 

2) Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt jest spójny z planem lub programem 
związanym z wdrażaniem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

Nie dotyczy 

 

F.6.2  Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 58  („dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów”) – projekty w sektorze gospodarowania odpadami. 

F.6.2.1. W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu 
działań. 

Nie dotyczy 

 

F.6.2.2. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej 
w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim 
planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) i w jaki 
sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 11 
ust. 2). 

Zgodnie z art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”), w 
niniejszym projekcie będą przestrzegane zasady i priorytety dotyczące zapobiegania powstawaniu 
odpadów, tzn. zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, 
unieszkodliwianie, przy czym należy zaznaczyć, ze projekt, ze względu na swój charakter (obiekt 
będący siedzibą muzeum) nie będzie generować istotnych odpadów, mogących wymagać 
specjalnego traktowania (np. odpadów niebezpiecznych). 
 
Wszelkie odpady w strumieniu odpadów komunalnych, które mogą powstać w związku z realizacją i 
eksploatacją projektu (takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, tekstylia, odpady 
wytwarzane nieregularnie tj.: odpady wielkogabarytowe) będą poddawane selekcji (specjalne 
pojemniki, miejsca składowania odpadów wielkogabarytowych). Ewentualny zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny będą przekazywane do odpowiednich punktów, zgodnie z zasadami prowadzenia 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Warszawa. 

                                                 
57 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz.U. UE L 135 z 30.5.1991, s. 40). 
58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. UE L 312 z 22.11.2008, s. 3).  
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Pojemniki do segregowania odpadów ułatwią recykling materiałów odpadowych, takich jak papier, 
metal, plastik i szkło, które mogą powstać na etapie eksploatacji projektu. 
 

 

F.6.3  Stosowanie dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 59  („dyrektywy 
w sprawie emisji przemysłowych”) – projekty wymagające udzielenia pozwolenia zgodnie 
z przedmiotową dyrektywą. 

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczególności czyni 
zadość obowiązkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej 
dostępnej technice (BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkości emisji 
określonych w przedmiotowej dyrektywie. 

Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa w sprawie emisji 
przemysłowych”) ma zastosowanie do rodzajów działalności przemysłowej, które powodują 
zanieczyszczenia, o których mowa w rozdziałach II–VI Dyrektywy, Przedmiotowy projekt 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie nie dotyczy żadnej z działalności 
przemysłowych wskazanej w ww. dokumencie. 
Obiekt Muzeum po zakończeniu realizacji inwestycji nie będzie przyczyną emisji jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych, pyłów i zanieczyszczeń powietrza, ani też  nie będą wpływać na świat 
roślin, zwierząt i grzybów. Nie jest również przewidywane aby inwestycja mogła być przyczyną 
jakichkolwiek szkód środowiskowych. 
Obiekt będzie eksploatowany zgodnie z  następującymi zasadami: 
a) nie powstaje żadne znaczące zanieczyszczenie; 
b) podjęto działania zapobiegające wytwarzaniu odpadów, zgodnie z  dyrektywą 2008/98/WE 
(wprowadzono system segregacji odpadów zgodnie z opisem podanym w pkt. F.6.2.2). 
 

 

F.6.4 Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy środowiskowe (należy wyjaśnić poniżej)  

Nie dotyczy 

F.7. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub 
innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, 
dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych 

F.7.1.  W przypadku takich kosztów, czy uwzględniono je w analizie kosztów i korzyści?  

Tak   Nie X 

F.7.2. Jeżeli przedmiotowe koszty uwzględnia się w kosztach całkowitych, należy oszacować 
udział kosztów związanych z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub 
skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko. 

% -  

Należy krótko opisać rozwiązania  

Nie dotyczy – projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

                                                 
59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 
17.12.2010, s. 17). 
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F.8. PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A 
TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

F.8.1. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie 
zmian klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”, w tym zawiera informacje na temat 
wydatków związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014. 

Zakres projektu został oparty o najnowsze dostępne technologie i urządzenia sprzętu 
wystawienniczego posiadające aktualne certyfikaty stwierdzające ich energooszczędność i sposób 
utylizacji. Zakupiony sprzęt również będzie posiadać parametry zapewniające efektywność 
energetyczną i jak najniższe zużycie energii. 

 

F.8.2.  Należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz 
odporność na klęski żywiołowe. 

(Należy uwzględnić następujące pytania pomocnicze: w jaki sposób oceniono rozmiar 
efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla (emisji 
gazów cieplarnianych)? Jakie są koszty alternatywne gazów cieplarnianych i w jaki 
sposób włączono je do analizy ekonomicznej?  

Czy rozważono alternatywne rozwiązania dotyczące mniejszego zużycia węgla (emisji 
związków węgla, to jest mniejszej emisji gazów cieplarnianych) lub oparte na 
źródłach odnawialnych?  

Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń 
wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności (ocenę ryzyka 
związanego prognozowanymi zmianami klimat lub analizę podatności)?  

Czy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny 
oddziaływania na środowisko uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu 
oraz czy dane kwestie zostały sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe?  

W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu 
odpowiednich wariantów? W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub 
regionalnej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu? 

Czy projekt w połączeniu ze zmianami klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub 
negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiany klimatu wpłynęły na lokalizację 
projektu?)60 

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 15 kwietnia 2015 r. mapami zagrożenia powodziowego, 
wykonanymi na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, teren objęty przedmiotową 
inwestycją nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a zatem nie podlega 
zakazom określonym w art. 40 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 88 l ust. 1 ustawy Prawo wodne 

Inwestycja realizowana  w ramach przedmiotowego projektu nie ma wpływu na ryzyko powodziowe. 

Inne rodzaje zmian klimatycznych, takich jak susza, gwałtowne ulewy, śnieżyce i związane z nimi 
zjawiska, nie mają istotnego wpływu na realizację inwestycji. Zmiany klimatu nie wpływają na 
lokalizację projektu (obiekt zabytkowy, zmiana lokalizacji nieuzasadniona/niemożliwa). 

                                                 
60 W celu uzyskania dodatkowych wytycznych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu/odporności na 
zmianę klimatu należy odnieść się do wytycznych sporządzonych dla kierowników projektów z DG ds. Działań 
w dziedzinie Klimatu: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf oraz 
wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko/strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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Projekt wykazuje pozytywny wpływ na otoczenie. Budynek Muzeum po zakończeniu realizacji 
inwestycji nie będzie wpływał niekorzystnie na emisję substancji niebezpiecznych, pyłów i 
zanieczyszczeń powietrza, ani też wpływał na świat roślin, zwierząt i grzybów.  

Muzeum dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej oraz międzynarodowej i dąży 
do zwiększania spójności społecznej. Celem Muzeum jest utrzymanie zabytkowego charakteru 
budynku, uwzględnienie oczekiwań społeczności międzynarodowej  i wdrażaniu polityk UE w zakresie 
spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju. W trakcie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji,  

 

F.8.3.  Należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na 
bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w ramach projektu. 

(W szczególności należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób 
uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części 
składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie 
śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, drenaż61, zagrożenie 
powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. 
na właściwości gleby) 

 

Zmiany klimatyczne, takie jak susza, gwałtowne ulewy, śnieżyce i związane z nimi zjawiska, nie mają 
istotnego wpływu na realizację inwestycji. Podobnie w przypadku powodzi – teren objęty inwestycją 
nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. 

 

F.9 Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych 
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

F.9.1 Czy beneficjent projektu jest podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji na 
potrzeby niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:  

̶ bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych 
ocenach oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z 
późn. zm.) 

Tak   Nie X 

 

̶ centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.). 

Tak         Nie X 

F.9.2 Jeżeli w pkt F.9.1 udzielono odpowiedzi „Tak” należy załączyć stanowiące załącznik nr 8 
oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji 

                                                 
61  Zachowano słownictwo najbliższe angielskojęzycznej wersji rozporządzenia 2015/207, w którym bez 
komentarza i rozwinięcia zastosowano słowo „drainage”. W niniejszej instrukcji zaadoptowano interpretację, że 
skrót ten oznacza skutki złego drenażu wód opadowych, który nie zapobiega podtopieniom i zalaniom oraz 
skażeniu środowiska (porównaj: „Commencement of the Flood and Water Management Act 2010, Schedule 3 for 
Sustainable Drainage”, 
 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82428/suds-consult-annexf-ia-
111220.pdf). Powodowane nawalnymi deszczami tzw. szybkie powodzie w ostatnich latach przynoszą większe 
straty, niż powodzie rzeczne (patrz: „Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju”, IMGW 2012, 
http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/tom3.pdf) i stanowią nową kategorię zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatu. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82428/suds-consult-annexf-ia-111220.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82428/suds-consult-annexf-ia-111220.pdf
http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/tom3.pdf
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Ochrony Środowiska, o zobowiązaniu do przekazywania ww. informacji w przyszłości oraz poddaniu 
się weryfikacji instytucji w tym zakresie.  

 

G. PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ 

ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY, EBI I 
WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI 
RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA 

POSTĘPÓW, Z UWGZLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA 

 

G.1 Całkowita przewidywana kwota środków finansowych i przewidywane wsparcie 
z funduszy, EBI i wszystkich pozostałych źródeł finansowania 

G.1.1 Źródła współfinansowania  

 

Całkowite koszty inwestycji w ramach projektu pokrywa się z następujących źródeł: 

ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW INWESTYCJI (PLN) 
 W TYM (DLA 

CELÓW 

INFORMACYJNYCH) 

Całkowite 
koszty 

[C.1.12.(A)] 

Dofinansowanie 
ze środków 

UE62 
 

Krajowy 
wkład 

publiczny 
(lub 

równoważny) 

Krajowy 
wkład 

prywatny 

Inne źródła 
(należy 
określić) 

 Pożyczki EBI/EFI: 

a)= 
b)+c)+d)+e) 

b) c) d) e) 
 

f) 

6 037 923,40 4 126 816,41 1 911 106,99   

  

 

G.1.2. Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie należy zgłosić Komisji (wskaźnik 
finansowy stosowany w celu monitorowania postępów) – punkt wypełniany tylko 
w przypadku dużych projektów we współpracy instytucji oceniającej wniosek 
z beneficjentem przed  ostatecznym zatwierdzeniem projektu, właściwa tabela 
znajduje się w załączniku dla dużego projektu Tabele do wniosku o dofinansowanie w 
EUR (Załącznik 7 do niniejszego wniosku).  

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne, jakie należy zgłosić Komisji, przedstawia się poniżej w odniesieniu 
do rocznego (szacunkowego) udziału w PLN. W przypadku dużych projektów współfinansowanych 
w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla 
każdego programu operacyjnego. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach 
więcej niż jednej osi priorytetowej, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdej osi 
priorytetowej.  

                                                 
 
62 Wsparcie Unii powinno odpowiadać kwocie wskazanej w umowie o dofinansowanie, o której mowa w art. 125 
ust. 3 lit. c) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. 
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(W PLN) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CAŁKOWITE 

WYDATKI 

KWALIFIKOWANE 

- SUMA 

Nie dotyczy  
           

Nie dotyczy 
           

Nie dotyczy 
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G.1.3 Inne źródła finansowania unijnego 

 

G.1.3.1 Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (budżet TEN-T, instrument „Łącząc 
Europę”, LIFE+, „Horyzont 2020”, inne źródła finansowania unijnego) w odniesieniu do tego projektu?  

Tak   Nie  X 

 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (odnośny program UE, numer 
identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę 
dofinansowania itd.): 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

G.1.3.2 Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego w ramach EFRR, EFS, 
Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę”, innego źródła finansowania unijnego lub projektu, 
który ma być finansowany z tych źródeł? 

Tak   Nie  X 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, 
datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.): 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

 

G.1.3.3 Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI lub EFI 
w odniesieniu do tego projektu?  

Tak   Nie  X 

 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje (odnośny instrument finansowy, numer 
identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę 
dofinansowania itd.): 

 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

G.1.3.4  Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (włącznie z EFRR, EFS, 
Funduszem Spójności, EBI, EFI, innymi źródłami finansowania unijnego) w odniesieniu do 
wcześniejszego etapu tego projektu (włączając etap studium wykonalności i etap przygotowawczy)?  

Tak   Nie X 

 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, 
datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.): 

Max. 1750 znaków 
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Nie dotyczy 

 

G.1.4 Czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP)63?  

Tak   Nie X 

 

Jeżeli tak, należy opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, 
uzgodnienia w zakresie własności infrastruktury w tym po upływie terminu zapadalności uzgodnień 
PPP lub inne uzgodnienia, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.). Ponadto należy przedstawić 
wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp) oraz jego porównanie z krajowymi poziomami odniesienia w 
zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze64. 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

G.1.5 Jeżeli instrumenty finansowe65 są wykorzystywane do finansowania projektu, należy opisać 
formę instrumentów finansowych (instrumenty kapitałowe i dłużne): 

Max. 1750 znaków 

Nie dotyczy 

 

G.1.6 Wpływ wkładu unijnego na realizację projektu  

Czy wkład unijny: 

 

a) przyspieszy realizację projektu?  

Tak X  Nie  

 

Jeżeli tak, należy określić, w jaki sposób i w jakim stopniu przyspieszy jego realizację. 
Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego: 

Wkład unijny w istotnym stopniu przyspieszy realizację projektu. 

Z uwagi na wysoki koszt inwestycji bez wkładu unijnego projekt byłby realizowany w dłuższej 
perspektywie czasowej z uwagi na konieczność stopniowego pozyskiwania środków na jego 
realizację, co w zasadniczym stopniu zmieniłoby jej harmonogram. Byłoby to niekorzystne 
rozwiązanie dla odbiorców Muzeum, bowiem w czasie odsunięte zostałoby też wdrożenie nowej 
oferty kulturalno-edukacyjnej. To z kolei wpłynęłoby niekorzystnie na efekty społeczno-gospodarcze i 
poziom edukacji kulturalnej itp. 

Dofinansowanie projektu będzie więc istotnym czynnikiem decydującym o realizacji projektu. 

 

b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu?  

                                                 
63 W rozumieniu art. 62 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. Wypełniając ten punkt 
należy zachować spójność z Wytycznymi MiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 

 
64 Istnieją odstępstwa od tego obowiązku, należy postępować zgodnie z pkt. 2.2.3.3 rozporządzenia 2015/207. 
65 W rozumieniu art. 37 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. 
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Tak X  Nie  

 

Jeżeli tak, należy określić, w jakim stopniu przyczyni się do jego realizacji. Jeżeli nie, 
należy uzasadnić potrzebę uzyskania wsparcia ze strony UE 

Wkład unijny w dużym stopniu determinuje realizację projektu z uwagi na wysoki koszt inwestycji. 
Dotychczas prowadzono już wiele zakupów i modernizacji, jednakże zakres ten ciągle nie jest pełny. 
Wnioskodawca nie miałby również szans na zwiększenie przestrzeni przeznaczonej na ofertę 
artystyczną do tej pory nie użytkowaną ze względu na brak wyposażenia wystawienniczego i 
edukacyjnego.  

 

G.2 Wskaźniki wykonania rzeczowego zgodnie z wymogiem art. 101 ust. 1 lit. h) 
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania 
postępów 

W poniższej tabeli należy wymienić wskaźniki wykonania rzeczowego (w tym wspólne wskaźniki 
określone w programie i SzOOP). Ilość informacji będzie zależeć od stopnia złożoności projektów, ale 
należy przedstawić tylko główne wskaźniki. 

PO 

(CCI) 

OŚ 

PRIORYTET

OWA 

NAZWA 

WSKAŹNIKA 

TYP 

WSKAŹNIK

A 

(PRODUKT/
REZULTAT 

BEZPOŚRE

DNI) 

TYP 

WSKAŹNIKA: 
1. WSKAŹNIK 

ISTOTNY DLA 

CELÓW 

INTERWENCJI 

2. WSKAŹNIK 

INFORMACYJN

Y 

NALEŻY 

WPISAĆ 1 LUB 

266 

JEDNOST

KA 

POMIARU 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

W 

ODNIESIENIU 

DO 

PROJEKTU 

ROK 

DOCELO

WY 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Liczba 
zabytków 

nieruchomych 
objętych 

wsparciem 

Produkt 1 szt. 1 2019 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Liczba obiektów 
dostosowanych  
do potrzeb osób  

z 
niepełnosprawn

ościami 

Produkt 2 szt. 1 2019 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 

Liczba 
zakupionego 

trwałego 
wyposażenia 

Produkt 2 szt. 2366 2019 

                                                 
66 Kategoryzacja wskaźników na podstawie Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu 

rzeczowego projektów 
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zasobów 
kultury 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Liczba 
zabytków 

ruchomych 
objętych 

wsparciem 

Produkt 0 szt. 0 0 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Wzrost 
oczekiwanej 

liczby 
odwiedzin w 

objętych 
wsparciem 
miejscach 

należących do 
dziedzictwa 

kulturalnego i 
naturalnego 

oraz 
stanowiących 

atrakcje 
turystyczne 

Rezultat 
bezpośredni 

1 
odwiedziny/

rok 
30 451 2019 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Liczba osób 
korzystających  

z obiektów 
objętych 

wsparciem 

Rezultat 
bezpośredni 

1 osoby/rok 96 368 2019 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Udział projektu  
w odniesieniu 
do obszaru 
objętego 

programem 
rewitalizacji 

Rezultat 
bezpośredni 

- % - - 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Wzrost 
zatrudnienia we 

wspieranych 
podmiotach 
(innych niż 

przedsiębiorstw
a) 

Rezultat 
bezpośredni 

1 EPC 3 2019 

CCI 
2014PL
16M1O
P001 

VIII Oś 
Priorytetowa 

Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

i rozwój 
zasobów 
kultury 

Liczba nowo 
utworzonych 

miejsc pracy - 
pozostałe formy 

Rezultat 
bezpośredni 

0 EPC 0 2019 

 

 

G.3 Ocena ryzyka  

 

Należy przedstawić krótkie podsumowanie głównych zagrożeń dla pomyślnej rzeczowej i finansowej 
realizacji projektu i proponowane środki zmniejszające ryzyko.  
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Max. 3500 znaków 

Ryzyka odpowiadające specyfice projektu:  

- opóźnienia w realizacji zamówień publicznych (znaczący wpływ, wysoki poziom ryzyka) 

Działania: przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej z odpowiednim wyprzedzeniem, 
ogłaszanie postępowań z wyprzedzeniem czasowym. 

- nierzetelna realizacja zamówień (znaczący wpływ, wysoki poziom ryzyka) 

Działania: zamówienia zgodnie z założeniami i wymogami technicznymi, zawarcie w umowach z 
wykonawcami wysokich sankcji za niedotrzymanie warunków umowy, precyzyjne określenie w 
dokumentacji przetargowej wymogów co do wytycznych technicznych i potencjału wykonawców. 

- opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania (znaczący wpływ, 
wysoki poziom ryzyka) 

Działania: sporządzenie specyfikacji technicznej sprzętu, zawarcie w umowach z wykonawcami 
wysokich sankcji za niedotrzymanie warunków i terminów umowy, stały monitoring ew. opóźnień, 

- nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki (marginalny wpływ, marginalny poziom 
ryzyka) 

Projekt dotyczy zakupu instrumentarium oraz wyposażenia scenicznego i na etapie zakupu nie 
występuje ryzyko wpływu lub poziom jest ten marginalny, 

- zwiększenie kosztów w fazie eksploatacyjnej inwestycji (znaczący wpływ, umiarkowany poziom 
ryzyka) 

Działania:, bieżący monitoring odchyleń kosztów rodzajowych od założonego poziomu, 

W odniesieniu do powyższych ryzyk podmiotem odpowiedzialnym za ich ograniczenie jest 
Wnioskodawca. Dla każdego ze wskazanych ryzyk zaproponowano działania zapobiegawcze  
i minimalizujące, tak więc ich ewentualne wystąpienie będzie wiązało się z natychmiastowym 
podjęciem odpowiednich kroków. Dla projektu nie stwierdzono występowania ryzyk rezydualnych, 
czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących 

Dla każdego ze wskazanych powyżej ryzyk zaproponowano działania zapobiegawcze  
i minimalizujące, tak więc ich ewentualne wystąpienie będzie wiązało się z natychmiastowym 
podjęciem odpowiednich kroków. Szczegółowy opis działań wskazano w rozdziale 10 Studium 
Wykonalności. Dla projektu nie stwierdzono występowania ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal 
pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących. 

 

H. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

Jeżeli przewiduje się, że okres realizacji będzie dłuższy niż okres programowania, 
należy przedstawić harmonogram w odniesieniu do etapów, w stosunku do których 
złożono wniosek o otrzymanie wsparcia z funduszy w latach 2014–2020. 

 

H.1 Harmonogram 

Należy podać poniżej harmonogram opracowania i realizacji całego projektu oraz załączyć 
krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny). 
Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w 
stosunku do których składany jest przedmiotowy wniosek o wkład: 

 
DATA ROZPOCZĘCIA 

(A)67 
DATA UKOŃCZENIA 

(B)68 

                                                 
67 Jeżeli już zakończony – należy podać dokładną datę, jeżeli planowany – należy podać ostatni miesiąc i rok. 
68 Jeżeli już zakończony – należy podać dokładną datę, jeżeli planowany – należy podać ostatni miesiąc i rok. 
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1. Studia wykonalności (lub biznesplan 
w przypadku inwestycji produkcyjnej): 2017.04.01 2017.06.01 

2. Analiza kosztów i korzyści: 
nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 
nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studia projektowe: 
nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej: 2017.04.01 2019.09.30 

6. Postępowanie lub postępowania o 
udzielenie zamówienia: 2017.04.01 2019.09.30 

Przygotowanie postępowań 
przetargowych i ich obsługa prawna 

2017.04.01 2019.09.30 

7. Nabycie gruntów 
nie dotyczy nie dotyczy 

8. Zezwolenie na inwestycję 
nie dotyczy nie dotyczy 

9. Etap budowy/umowa:  
2017.10.01 2019.12.31 

Zakup środków trwałych  2018.04.01 2019.06.30 

Promocja projektu 2017.10.01 2019.12.31 

Obsługa finansowa projektu 
(zarządzanie projektem przez firmę 
zewnętrzną) 

2018.04.01 2019.12.31 

10. Etap operacyjny: 
2020.01.01 czas nieokreślony 

 

 

H.2 Stopień przygotowania projektu 

Należy opisać harmonogram projektu (H.1) w zakresie technicznych i finansowych 
postępów oraz obecny stopień przygotowania projektu w następujących pozycjach: 

 

H.2.1. Stopień przygotowania projektu pod względem technicznym (studia wykonalności, 
opracowanie projektu itd.): 

Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem technicznym. 

Opracowane zostało Studium wykonalności projektu, stanowiące załącznik do wniosku o 
dofinansowanie oraz zakres techniczno-rzeczowy inwestycji.  

 

H.2.2 Stopień przygotowania projektu pod względem administracyjnym z minimalnym 
odniesieniem do niezbędnych zezwoleń/decyzji administracyjnych takich jak OOŚ, 
zezwolenie na inwestycję, decyzje terytorialne/decyzje z zakresu gospodarowania gruntami, 
zakup gruntów (w stosownych przypadkach), udzielanie zamówień publicznych itp.: 

 

Wnioskodawca posiada niezbędne dokumenty i zezwolenia potrzebne do realizacji inwestycji, w tym: 
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Projekt posiada prawo dysponowania nieruchomością objętą projektem. Zamówienia publiczne będą 
udzielane zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 

H.2.3 Udzielanie zamówień publicznych: 

Zakres zamówienia 
Tryb udzielenia 

Zamówienia 

Data 

wszczęcia 

postępowania 

w celu 

udzielenia 

zamówienia 

Planowana data 

zawarcia umowy 

Objęte zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

Dostawa i zakup sprzętu multimedialnego 

wraz ze sprzętem dedykowanym dla osób 

niepełnosprawnych  

Przetarg nieograniczony  08.01.2018 31.01.2018 

Dostawa mebli i wyposażenia do działu 

naukowo-oświatowego 
Przetarg nieograniczony  

05.02.2018 28.02.2018 

Dostawa oświetlenia  
Przetarg nieograniczony  

04.06.2018 30.06.2018 

Dostawa wyposażenia Magazynu Zbiorów 
Przetarg nieograniczony  

02.04.2017 30.04.2017 

Wyposażenie pracowni ceramicznej  
Przetarg nieograniczony  

05.03.2018 31.03.2018 

Dostawa wyposażenia wystawienniczego 

gablot 
Przetarg nieograniczony  

07.01.2019 31.01.2019 

Zakup i dostawa sprzętem dedykowanym 

dla osób niepełnosprawnych 
Przetarg nieograniczony  

07.01.2019 31.01.2019 

Nie objęte zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

Opracowanie dokumentacji projektowej Zapytanie ofertowe 31.03.2017 10.04.2017 

Przygotowanie postępowań przetargowych Zapytanie ofertowe 17.03.2017 28.03.2017 

Analiza rynku Zapytanie ofertowe 31.03.2017 10.04.2017 

Promocja projektu Zapytanie ofertowe 06.11.2017 17.11.2017 

 

 

H.2.4 Stopień przygotowania projektu pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań 
w zakresie krajowych wydatków publicznych, wymaganych lub przyznanych pożyczek itd. – 
podać odniesienia): 

Max. 1750 znaków 

Projekt pod względem finansowym jest w pełni przygotowany. Koszty kwalifikowane projektu zostaną 
sfinansowane dotacją ze środków EFRR oraz wkładem własnym. Źródłem pokrycia całości 
wymaganego wkładu własnego (100% wkładu własnego) są środki z budżetu jst. Potwierdzeniem 
zabezpieczenia środków pieniężnych jest promesa wydana przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego nr 4/NW/2017-UE z dnia 24.04.2017 stanowiąca załącznik do wniosku o 
dofinansowanie. 
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H.2.5 Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac: 

Max. 1750 znaków 

Na moment sporządzania niniejszego wniosku rozpoczęła się faza przygotowania projektu.  

Podpisano umowę w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z badaniami popytu. 

 

I DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

 

Beneficjenci, których projekt uzyska dofinansowanie, są zobowiązani do informowania opinii 
publicznej o celu realizowanego projektu oraz uzyskanym z funduszy wsparciu. Wyrażenie zgody na 
finansowanie oznacza zgodę beneficjenta na umieszczenie go w wykazie projektów publikowanym w 
Portalu Funduszy Europejskich. 

 

I.1 Opis działań informacyjno-promocyjnych 

Głównym celem działań promocyjno-informacyjnych jest upowszechnienie wiedzy na temat działań 
podejmowanych w projekcie i efektów realizacji inwestycji. Działania te ukierunkowane są przede 
wszystkim na zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa i opinii publicznej na temat korzyści 
wynikających z realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków POiIŚ. 

Wnioskodawca planuje zrealizować następujące działania: 
- oznaczenie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich działań 
informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, dokumentów związanych z realizacją  projektu 
podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników 
projektów; 
- umieszczenie tablic informacyjnej oraz pamiątkowej zgodnie z wytycznymi; 
zamieszczenie informacji o projekcie, w tym nowej ofercie kulturalno-edukacyjnej, na stronie 
internetowej; 
- zamieszczenie na zakupionym sprzęcie (większe urządzenia) naklejek informujących  
o współfinansowaniu projektu; 
- opracowanie informacji prasowej na temat projektu i przekazanie jej do mediów (m.in. poprzez 
mailing do mediów); 
- opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu i zamieszczanie jej na stronie inetrnetowej; 
- szeroka promocja za pośrednictwem mediów społecznościowych, głw. Facebook; 
- zorganizowanie spotkania informacyjnego nt. projektu połączonego z briefingiem prasowym; 
organizację spotkania poprzedzi kampania medialna. 
Szczegółowy zakres opisuje dział 7.4 SW. 

 

I.2 Indykatywny budżet i harmonogram głównych działań informacyjno-promocyjnych 

Promocja projektu Informacja i promocja 

Suma 

brutto  

61 500,00 

 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 
(A) 

 

TERMIN 

UKOŃCZENIA 
(B) 

Tablica informacyjna 1 szt. x 2000 2 460 2017 2017 

Tablica pamiątkowa – po 

zakończeniu projektu 

1 szt. x 5000 

6 150,00 2019 2019 
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oznakowanie sprzętu 

znacznej wartości 
logotypami projektu – 

etykiety w postaci naklejek 

lub tabliczek 

2500 szt. x 2,5 

6 150,00 2018 2019 

obsługa PR rozpoczęcia 

inwestycji 
1 szt. x 2000 

2 460,00 2017 2017 

konferencja prasowa – 

rozpoczęcie inwestycji 

 1 szt. x 5000 

6 150,00 2018 2018 

publikacje prasowe (w tym 

w internecie)– informacje o 
rozpoczęciu inwestycji 

(prasa i portale o zasięgu  
lokalnym ogólnokrajowym; 

branżowe – związane z 
historią, muzealnictwem, 

historią sztuki) 

4 szt. x 5000 

24 600,00 2018 2019 

mailingi i newslettery do 

subskrybentów 

10 szt. x 50 

615 2018 2019 

dokumentacja fotograficzna 

postępów inwestycji, 
przygotowania wystawy i 

otwarcia muzeum (w celu 
zasilenia treścią mediów 

społecznościowych, 

materiałów prasowych, 

www; cele dokumentacyjne) 

100 szt. x 10 

1 230,00 2017 2019 

krótkie materiały filmowe 

umieszczane na kanałach 
typu vimeo, youtube i 

innych mediach 
internetowych, 

społecznościowych 

4 szt. x 375 

1 845,00 2018 2019 

obsługa mediów 
społecznościowych Muzeum, 

przygotowanie aktualizacji 
treści redakcyjnych i 

zdjęciowych na stronę 

internetową, budowanie 
zaangażowanej publiczności 

w internecie (w tym zakup 
reklamy, organizacja 

konkursów) 

4 szt. x 1000 

4 920,00 2018 2019 
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zakładka informacyjna na 

stronie internetowej 
Muzeum z opisem projektu i 

jego postępów, stale 

aktualizowana 

1 szt. x 4000 

4 920,00 2017 2017 

 

 

I.3 Wskaźniki produktu głównych działań informacyjno-promocyjnych 

 

NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA WARTOŚĆ DOCELOWA ROK DOCELOWY 

Liczba tablic informacyjnych szt. 1 2017 

Liczba tablic pamiątkowych szt.  1 2019 

Liczba zorganizowanych spotkań szt.                2 2019 

Liczba przeprowadzonych kampanii medialnych szt.  4 2019 

 

J. CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z BRAKIEM 

ZGODNOŚCI Z PRAWEM UNIJNYM? 

Tak   Nie X 

 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić proponowany wkład z budżetu 
Unii w tym zakresie: 

Nie dotyczy 

 

K. CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ69 ODZYSKIWANIA 

WKŁADU UNIJNEGO W NASTĘPSTWIE PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI 
PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM?  

Tak   Nie X 

 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić proponowany wkład na rzecz projektu 
z budżetu Unii w tym zakresie: 

Nie dotyczy 

L. UDZIAŁ INICJATYWY JASPERS W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU 

 

L.1 Czy inicjatywa JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiegokolwiek etapu 
przygotowania tego projektu?  

Tak   Nie X 

                                                 
69 Na mocy art. 71 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. 
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L.2 Należy opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. 
zgodność z wymogami w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, 
przegląd opisu technicznego, analiza kosztów i korzyści). 

 

Nie dotyczy 

 

M. STATUS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ART. 102 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 
1303/2013  

M.1. Jeżeli projekt złożono zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 102 ust. 2, należy 
określić, czy projekt objęto oceną jakości przeprowadzoną przez niezależnych 
ekspertów?  

Tak   Nie X 

 

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić zmianę procedury 
przedkładania projektów Komisji: 

Nie dotyczy 

 

N. PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO FORMULARZA WNIOSKU 
W PRZYPADKU DUŻEGO PROJEKTU PODLEGAJĄCEGO MODYFIKACJI 

Nie dotyczy 

 

O. POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN KRAJOWY 

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne 
i prawidłowe.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie 
fałszywych oświadczeń. 

 

Beneficjent 

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.  

IMIĘ I NAZWISKO: dr. Adam Czyżewski  

PEŁNIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI: Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w 
Warszawie 

PODPIS:  

ORGANIZACJA: Państwowe Muzeum Etnograficzne 

  

DATA (dd/mm/rrrr): 07.08.2017 

 

Instytucja wdrażająca 

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.  

IMIĘ I NAZWISKO:  
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PEŁNIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI: 

PODPIS:  

ORGANIZACJA:  

DATA (dd/mm/rrrr): 

 

Instytucja pośrednicząca 

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.  

IMIĘ I NAZWISKO:  

PEŁNIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI: 

PODPIS:  

ORGANIZACJA:  

DATA (dd/mm/rrrr): 

 

Instytucja zarządzająca 

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.  

IMIĘ I NAZWISKO:  

PEŁNIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI: 

PODPIS:  

ORGANIZACJA:  

DATA (dd/mm/rrrr): 

 

 

 

P. ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik 170  

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE  
OBSZARÓW NATURA 2000 

Instytucja odpowiedzialna _____________________ 

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: _____________________ 

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w: _____________________ 

oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z 
następujących powodów:  

POLE TEKSTOWE 

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy 
Rady 92/43/EWG71 nie zostało uznane za niezbędne. 

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) 
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje. 

Data (dd/mm/rrrr): ____________________ 

Podpisano: ____________________ 

Imię i nazwisko: ____________________ 

Stanowisko: ____________________ 

Organizacja: ____________________ 
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000) 

Urzędowa pieczęć:  

                                                 
70 Deklaracja znajdująca się w załączniku 1 powinna zawierać nazwę odpowiedniego obszaru lub obszarów, 
numer identyfikacyjny, odległość miejsca, w którym realizowany jest projekt do najbliższych obszarów Natura 
2000, jego cele w zakresie ochrony i uzasadnienie, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby projekt (czy to 
samodzielnie, czy w połączeniu z innymi projektami), mógł w istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary 
objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000 i, w stosownych przypadkach, decyzją administracyjną.  
71 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 
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Załącznik 2 

DEKLARACJA WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ72 

 

Instytucja odpowiedzialna _____________________ 

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: _____________________ 

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w: _____________________ 

Oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie 
dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:  

POLE TEKSTOWE 

Data (dd/mm/rrrr): ____________________ 

Podpisano: ____________________ 

Imię i nazwisko: ____________________ 

Stanowisko: ____________________ 

Organizacja: ____________________ 
(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej) 

Urzędowa pieczęć: 

 

 

                                                 
72 Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 
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Załącznik 3 

TABELA DOTYCZĄCA PRZESTRZEGANIA PRZEZ AGLOMERACJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM FORMULARZU WNIOSKU PRZEPISÓW DYREKTYWY 
DOTYCZĄCEJ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH73 

Nazwa 
aglomeracji 

Wody, do 
których 

odprowadzane 
są ścieki  

Terminy i 
okresy 

przejściowe 
w traktacie o 
przystąpieniu  

Planowana 
data 

zakończenia 
projektu 

Stan przed realizacją (na podstawie formularza wniosku) Stan po realizacji (na podstawie formularza wniosku) 

Ł
a
d
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n

e
k
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ji 
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w
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Obszary 
wrażliwe / 
obszary 

normalne / 
mniej wrażliwe 

obszary / 
woda w 

kąpieliskach 

(mm/rrrr) (mm/rrrr) 
(równoważna 

liczba 
mieszkańców) 

(w % 
ładunku) 

(w % 
ładunku) 

(w % 
ładunku)  

(równoważna 
liczba 

mieszkańców) 
    

(równoważna 
liczba 

mieszkańców) 

(w % 
ładunku) 

(w % 
ładunku) 

(w % 
ładunku)  

(równoważna 
liczba 

mieszkańców) 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                                 
73 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40). 
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Noty wyjaśniające (liczba odpowiada numerowi kolumny):  

1. Nazwa aglomeracji umieszczona we wniosku o dofinansowanie UE. Należy zauważyć, że 
wskaźniki i obliczenia związane ze ściekami powinny odnosić się do aglomeracji, a nie do gmin, jako 
że aglomeracja może obejmować kilka gmin administracyjnych lub jedna gmina może dzielić się na 
kilka aglomeracji. W przypadku gdy aglomeracja jest tylko częściowo objęta projektem tj. istnieje 
jeszcze pewna część ładunku jaką należy uwzględnić, należy zwrócić się o informacje na temat 
przyszłych planów dotyczących pozostałego ładunku aglomeracji (co jest konieczne, aby 
aglomeracja, jako całość, osiągnęła zgodność z przedmiotową dyrektywą). 

2. Informacje na temat wód, do których odprowadzane są ścieki i ich zlewni: „normalnych” lub 
„wrażliwych” (art. 5 dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych), „ujęć wody pitnej”, 
„wód w kąpieliskach”, „wód, w których żyją skorupiaki”. Należy określić kryterium, zapoznać się 
z załącznikiem II do dyrektywy, stosować następujące terminy: SA –obszar wrażliwy, NA – obszar 
normalny, LSA – obszar mniej wrażliwy, BW – wody w wyznaczonych kąpieliskach, O – inne 
dyrektywy, jakich należy przestrzegać (obszary wrażliwe). 

3. Tylko w stosownych przypadkach – terminy dotyczące zgodności na mocy traktatu o przystąpieniu 
dla każdej aglomeracji objętej projektem dotyczącym gromadzenia i oczyszczania ścieków 
(w stosownych przypadkach odnosi się zarówno do celów pośrednich, jak i końcowych). Należy 
wskazać datę i odpowiednie artykuły przedmiotowej dyrektywy. 

4. Planowana data realizacji i zakończenia projektu zawartego we wniosku o współfinansowanie z 
UE. 

Kolumny 5–11 odnoszą się do opisu aglomeracji na etapie, gdy złożono wniosek od 
współfinansowanie z UE. 

5. Ładunek aglomeracji wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców. 

6. Poziom zbierania – zakres zbiorczych systemów kanalizacyjnych (nie wliczając pojedynczych 
systemów i innych właściwych systemów tj. ładunek zbierany przez system zbierania w stosunku do 
całkowitego obciążenia danej aglomeracji w %. 

7. Poziom powiązania – ładunek zbierany przez system zbierania, który jest przyłączony 
z oczyszczalnią ścieków obsługującą aglomerację w %. 

8. IAS – pojedyncze systemy i inne właściwe systemy zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy 
w % ładunku (system, który osiąga ten sam poziom ochrony środowiskowej, w przypadku gdy 
ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla 
środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty). Jeżeli przewiduje się utworzenie pojedynczych 
systemów i innych właściwych systemów, należy przedstawić krótki opis rodzaju lub rodzajów tych 
systemów oraz osiągany poziom oczyszczania. UWAGA: cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu 
do aglomeracji, której równoważna liczba mieszkańców wynosi powyżej 2 000: poziom zbierania plus 
pojedyncze systemy i inne właściwe systemy, powinien obejmować 100 % ładunku danej aglomeracji. 

9. Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców. 

10. Poziom oczyszczania ścieków – oczyszczanie ścieków mające miejsce w oczyszczalni ścieków 
komunalnych w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji tj. oczyszczanie pierwotne, wtórne, bardziej 
rygorystyczne (usuwanie azotu, fosforu, dezynfekcja itd.). 

11. Wyniki oczyszczania ścieków – przestrzeganie wymóg dotyczących oczyszczania ścieków 
określonych w załączniku I do tabeli 1 i 2 (w stosownych przypadkach). 

Kolumny 12–18 odnoszą się do opisu aglomeracji przewidzianej po realizacji projektu, uwzględnionej 
we wniosku o współfinansowanie. Kolumny 13 i 14 – oprócz łącznych poziomów należy wskazać 
poziomy odpowiadające odbudowie istniejącego systemu zbierania i poziom odpowiadający nowo 
utworzonemu systemowi zbierania. W przypadku gdy poziom powiązania będzie niższy niż poziom 
zbierania po realizacji projektu, należy podać przyczyny takich różnic i plany inwestycyjne na 
przyszłość w celu zmniejszenia tych różnic (w tym przypadki, gdy użytkownicy nie chcą być 
podłączeni do podmiotu zbierającego). 

15. W stosownym przypadku należy wskazać wszelkie usprawnienia (odbudowę, zbudowanie 
nowego obiektu, zmodernizowanie istniejącego obiektu) wprowadzone w pojedynczych systemach i 
innych właściwych systemach uwzględnionych w projekcie. 
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16. Należy także wskazać, czy oczyszczalnia jest obiektem całkowicie nowym, odbudowanym, czy 
też zmodernizowanym. Wydajność oczyszczalni powinna być wystarczająca, aby oczyścić cały 
ładunek generowany przez daną aglomerację. W przypadku gdy całkowita wydajność oczyszczalni 
ścieków komunalnych jest niższa niż całkowity ładunek aglomeracji, należy wyjaśnić przyczyny tego 
stanu rzeczy. Ponadto należy wyjaśnić, w jaki sposób można zapewnić właściwe funkcjonowanie 
oczyszczalni, aby zapobiec jej przeciążeniu. W przypadku gdy oczyszczalnie są (w dużej mierze) 
przeładowane, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. przewidywany wzrost ładunku 
dopływającego, rozbudowę systemów zbierania, dodatkowe połączenia z innymi aglomeracjami itd.). 
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Załącznik 4 – Studia wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) 
i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E) wraz 
z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny 

Załącznik 5 – Mapa, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne (zgodnie 
z wymogiem określonym w pkt B.3.1) 

Załącznik 6 –   Dokumentacja wymagana w punkcie F.3 wniosku  

Załącznik 7 – Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR (w arkuszu kalkulacyjnym) - dot. 

tylko dużych projektów, sporządzany we współpracy beneficjenta z instytucją 
po ocenie wniosku o dofinansowanie 

Załącznik 8 – Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez 
GDOŚ 
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