Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Projektu
Zał cznika do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
dla Działania „Ró nicowanie działalno ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu
zapewnienia ró norodno ci działa lub alternatywnych ródeł dochodów”
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
W cz ci I nale y poda dane dotycz ce Ubiegaj cego si o dofinansowanie zwanego w
niniejszym dokumencie Wnioskodawc . Osoba fizyczna dodatkowo zaznacza w pierwszym
wierszu odpowiedni rubryk : rolnik / domownik.
II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU
II.1 INFORMACJE WST PNE
a) Tytuł projektu
Tytuł projektu musi by zgodny z tytułem zawartym we Wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.
b) Miejsce realizacji projektu
Je li nie mo na wskaza adresu nale y poda w szczególno ci nr działki w obr bie
geodezyjnym.
c) Rodzaj działalno ci obj tej projektem
Nale y poda rodzaj działalno ci zgodny z wykazem działalno ci wspieranych w ramach
działania "Ró nicowanie działalno ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu
zapewnienia ró norodno ci działa lub alternatywnych ródeł dochodów" oraz wła ciwy
kod PKD z dodatkowym wskazaniem czy projekt realizowany jest w ramach
podejmowanej działalno ci czy działalno ci rozwijanej.
W przypadku podejmowania działalno ci dodatkowej wykazanie, e Wnioskodawca
rzeczywi cie rozpocz ł prowadzenie tej działalno ci, nast puje najpó niej w momencie
wyst powania z ostatnim wnioskiem o płatno . Mo liwe jest wykazanie kilku
działalno ci w przypadku, gdy projekt zakłada ich poł czenie; wówczas nale y wymieni
je w kolejno ci odpowiadaj cej wadze ka dej z działalno ci (działalno główna oraz
działalno ci towarzysz ce).
Prowadzenie działalno ci agroturystycznej, działalno ci polegaj cej na wytwarzaniu
materiałów energetycznych z biomasy, zakładaniu plantacji ro lin wieloletnich
przeznaczonych na cele energetyczne oraz sprzeda y bezpo redniej produktów
pochodz cych w wi kszo ci z własnego gospodarstwa nie wymaga wpisania kodu PKD.
II.2 OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU
Nale y scharakteryzowa (opis powinien zwiera maksymalnie 500 słów) planowane
inwestycje przewidziane do realizacji w ramach projektu, odnosz c si do działalno ci
wykazanej w podpunkcie c). Dodatkowo musz by one zgodne z zakresem rzeczowo –
finansowym projektu okre lonym we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.,
a) Posiadane zaplecze dla planowego projektu
Nale y poda wył cznie te elementy zaplecza (grunty, budynki, maszyny), które
Wnioskodawca wykorzysta w działalno ci obj tej projektem. Wymóg ten dotyczy
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równie domownika, który bazuje na zapleczu gospodarstwa rospodarstwa, pod
warunkiem uzyskania zgody na przeprowadzenie projektu od jego wła ciciela.
Nale y wpisa przewidziane do wykorzystania zasoby gruntów w gospodarstwie rolnym,
podaj c w szczególno ci ich rodzaj (stawy i jeziora, lasy i parki, u ytki rolne, sady,
plantacje wieloletnie, trwałe u ytki zielone, grunty orne, grunty pod zabudow , pozostałe)
oraz ich powierzchni . Powierzchni gruntów nale y poda w ha fizycznych, za
budynków w m3 (kubatur ), lub w m2 powierzchni zabudowy (np. w przypadku
podawania wielko ci pokoi przeznaczonych na wynajem). W przypadku maszyn,
urz dze lub pojazdów nale y wpisa ich nazw i typ, rok produkcji oraz stan techniczny
(dobry, redni, zły). Je eli Wnioskodawca zamierza wykorzystywa równie grunty,
budynki, maszyny (itp.) dzier awione, przy danej pozycji w kolumnie Dzier awione
nale y wpisa „TAK”.
b) Analiza potrzeb i korzy ci
Odpowied na pytanie o wzrost dochodu z działalno ci dodatkowej powinna zawiera
odwołanie do finansowej cz ci planu i by zgodna z prognoz dochodu dla roku
docelowego.
W kolejnym pytaniu nale y wymieni oferowane produkty lub usługi, wskazuj c
jednocze nie jak kształtuje si poziom cen w stosunku do oferty konkurencji oraz czy produkt
/ usługa jest now czy kontynuowan ofert .
Nale y równie krótko scharakteryzowa planowane działania promocyjne zwi zane z
produktem / usług .
W dalszej kolejno ci nale y uzasadni efekty rzeczowe planowanego projektu wykazuj c
mo liwo osi gni cia zakładanego poziomu sprzeda y. Nale y wymieni składniki projektu
wskazuj c ich cechy charakterystyczne jak moc, wydajno , powierzchni , itp., a tak e
planowane wykorzystanie (w %) w pierwszym roku u ytkowania oraz roku docelowym.
W punkcie „Dodatkowe informacje dotycz ce uzasadnienia zakresu rzeczowego projektu”
Wnioskodawca powinien opisa przedstawione we wcze niejszej tabeli efekty rzeczowe
odwołuj c si do wykorzystania posiadanych zasobów (pokoje w przypadku wynajmu, rodki
transportu, pomieszczenia biurowe, czas pracy i ilo osób zatrudnionych / zaanga owanych
w działalno obj t projektem oraz kwalifikacje osób, itp.).
W przypadku sprzeda y bezpo redniej nale y poda informacj o udziale procentowym
produktów pochodz cych z własnego gospodarstwa oraz wskaza pozostałe ródła
produktów, gdy udział nie b dzie wynosił 100%.
III. PROJEKCJA FINANSOWA
III.1 RODKI WŁASNE
Na „Roczny dochód netto gospodarstwa rolnego/ przedsi biorstwa” składaj si roczne
dochody z tytułu prowadzonej działalno ci rolniczej, dodatkowej oraz pozostałych ródeł
dotycz cych (w przypadku gdy Wnioskodawc jest osoba fizyczna b d to ródła
zarobkowania poza gospodarstwem, takie jak: wynagrodzenia, wiadczenia emerytalno –
rentowe itp. wszystkich osób wchodz cych w skład gospodarstwa rolnego) po uwzgl dnieniu
obci e podatkowych.
Dane odno nie dochodu netto w kolumnie „Na moment zło enia Wniosku” nale y poda za
ostatni pełny rok kalendarzowy. Je eli okres, w którym była prowadzona działalno nie
obejmuje pełnego roku kalendarzowego, dane nale y poda za okres do momentu zło enia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, jednak nie dłu szy ni 12 miesi cy
poprzedzaj cych miesi c zło enia wniosku, podaj c jednocze nie stosowne wyja nienie w
Dodatkowych informacjach cz. IV.
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Nale y równie sporz dzi prognoz kształtowania si dochodu gospodarstwa rolnego /
przedsi biorstwa na kolejne lata od roku bie cego do roku docelowego.
UWAGA: Rokiem bie cym jest rok rozpocz cia realizacji projektu i tak okre lony wyst puje
równie w kolejnych cz ciach Planu.
Wnioskodawca musi wykaza dochód / strat z tytułu prowadzenia działalno ci rolniczej. W
przypadku rolnika i domownika b dzie to działalno operacyjna gospodarstwa rolnego
obejmuj ca dochody z produkcji ro linnej, zwierz cej i działalno ci ubocznej (np. usług
wiadczonych sprz tem gospodarstwa) je li stanowi ona niewielki procent dochodów i
wiadczenia takie nie maj stałego charakteru.
Dane tabeli zawieraj dochody gospodarstwa rolnego i musz by wypełnione równie w
przypadku, gdy Wnioskodawc jest domownik.
Stan rodków finansowych Wnioskodawcy podaje si na moment zło enia Wniosku jak te
na kolejne lata prognozy. Prognozowany dochód oraz stan rodków finansowych nie
uwzgl dnia rodków obcych (planowanych do zaci gni cia zobowi za np. kredytów,
po yczek, zwi zanych z realizacj projektu), które podaje si osobno w cz. III.2.
W przypadku w tpliwo ci sprawdzaj cego, Wnioskodawca mo e by proszony o
uzupełnienie stosownych dokumentów potwierdzaj cych mo liwo sfinansowania projektu.
III.2. RODKI OBCE
Wnioskodawca musi wykaza mo liwo sfinansowania inwestycji w ramach projektu. W
tym celu nale y poda planowane zadłu enie z tytułu realizacji projektu, wskazuj c w
szczególno ci rodzaj, przedmiot zadłu enia, planowany rok zaci gni cia zobowi zania
(uruchomienie kredytu, po yczki), planowan kwot zadłu enia (rozumian jako wypłacon
kwot kredytu / po yczki) oraz wydatki (raty kapitałowe + odsetki) zwi zane z obsług
zadłu enia w podziale na poszczególne lata, zachowuj c zgodno z prognozami w zakresie
koszów cz ci III.4.2.
Stan rodków finansowych Wnioskodawcy w poł czeniu z planowanym zadłu eniem
przeznaczonym na sfinansowanie projektu, b dzie jednym z podstawowych elementów
weryfikacji poprawno ci przyj tych zało e Ekonomicznego planu projektu.
III.3. FINANSOWANIE PROJEKTU
Nale y wyszczególni główne cz ci / zadania inwestycyjne zgodnie z kolejno ci podan we
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – w cz ci V Zestawienie rzeczowo –
finansowe projektu, podaj c jednocze nie numer danej pozycji w ww. Zestawieniu oraz jej
warto ogółem i wskazuj c rok, w którym poszczególne zadania s planowane do realizacji.
Je eli dany koszt b dzie ponoszony w okresie dwu lub wi cej lat, nale y dokona podziału
pozycji na poszczególne lata.
Suma kosztów inwestycyjnych i kosztów ogólnych (nie przekraczaj cych limitu 12%)
stanowi Sum kosztów kwalifikowalnych projektu.
Koszty kwalifikowalne oraz koszty ogólne w rozbiciu na poszczególne lata b d podstaw
wyliczenia zaktualizowanej warto ci netto (tabela III.4.3.).
Koszty ogólne zwi zane z projektem, poniesione przed rokiem bie cym, lecz nie wcze niej
ni przed 1 stycznia 2004, powi ksz warto inwestycji dla roku bie cego w tabeli III.4.3.
Dla danego roku prognozy suma Stanu rodków finansowych (gotówka, lokaty, w przypadku
przedsi biorców równie krótkoterminowe nale no ci, z wyj tkiem wpływu z po yczek i
kredytów wykazywanych w tabeli III.2, a tak e kwota pomocy otrzymana po realizacji I
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etapu) oraz planowanego zadłu enia (po uwzgl dnieniu jego obsługi) powinna by zawsze
wi ksza lub równa od nakładów na projekt w danym roku (cz
III.3).
III.4 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWI ZANE Z PROJEKTEM
Prognozy przepływów w Ekonomicznym planie projektu nale y dokona za okres sze ciu lat
od daty ubiegania si o dofinansowanie, wł czaj c w to prognoz na koniec roku bie cego, a
w przypadku działalno ci rozwijanej poda równie dane za rok poprzedni. Rokiem bie cym
jest rok rozpocz cia realizacji projektu.
Prognozowane dane w przypadku rozwijania dotychczasowej działalno ci (uzyskiwania
przychodów ze sprzeda y produktów/usług ju
wcze niej stanowi cych ofert
przedsi biorstwa/gospodarstwa rolnego, a tak e ponoszenia kosztów z tym zwi zanych),
nale y sporz dzi w oparciu o saldo z ich przyrostu spowodowanego wdro eniem projektu.
III.4.1 PROGNOZA SPRZEDA Y W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU
Nale y wymieni oferowane produkty / usługi w kolejno ci, wg prognozowanego udziału
przychodów z ich sprzeda y w przychodach ogółem (od najwi kszego do najmniejszego),
przy czym w cz ci 1 tabeli nale y zawrze informacj odno nie ilo ciowego udziału
poszczególnych produktów, za w cz ci 2 prognoz dotycz c warto ci przychodów z
poszczególnych pozycji.
W przypadku podobnego asortymentu nale y grupowa go ze wzgl du na charakterystyczne
cechy (np. koszulki z nadrukiem i jednokolorowe lub lody o ró nych smakach, przy
zało eniu, e produkty te maj t sam cen ).
Cena bazowa (prognozowana cena sprzeda y stała dla ka dego roku) wykazana w cz ci 3
b dzie podstaw dla prognozy warto ciowej wykazanej w cz ci 2 (iloczyn ceny bazowej
oraz wła ciwych ilo ci asortymentu wykazanego w cz ci 1). Wyj tkiem b dzie cena dla roku
poprzedniego, która mo e by ró na od prognozowanej.
W cz ci 3 przy podaniu ceny bazowej nale y wyja ni na jakiej podstawie dokonano jej
prognozy dla poszczególnych rodzajów asortymentu. Podstaw prognozy ceny bazowej
powinna by w szczególno ci skala produkcji w odniesieniu do parametrów technicznych
maszyn i urz dze (w tym przebiegu pojazdów), czasu pracy, zmianowo ci, a tak e
odniesienie do cen konkurencji oraz kalkulacja kosztów (np. w przypadku agroturystyki
koszty posiłków, bie cego utrzymania pokoi, sezonowo sprzeda y usług, standard pokoi,
dodatkowe usługi).
III.4.2 KOSZTY DZIAŁALNO CI OBJ TEJ PROJEKTEM
Tabela dotyczy wył cznie kosztów ponoszonych w ramach działalno ci obj tej projektem.
W przypadku, gdy Wnioskodawca rozwija dotychczasow działalno , wykazuje on jedynie
przyrost tych kosztów. Mo liwa jest sytuacja, gdy w roku bie cym nie pojawi si koszty
zwi zane z funkcjonowaniem projektu (warto ci zerowe).
Je eli Wnioskodawca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych pozycj Amortyzacja
pozostawia niewypełnion . Podobnie wiersz ten jest pomijany w przypadku, gdy warto
kosztów kwalifikowalnych projektu nie przekracza 50.000 PLN oraz niezale nie, je li projekt
jest realizowany w zwi zku działalno ci agroturystyczn lub zakładaniem plantacji ro lin
wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne.
Nie ujmuje si kosztów (w szczególno ci amortyzacji) w odniesieniu do poniesionych
kosztów niekwalifikowalnych, ze wzgl du na fakt, e nie b d one uwzgl dniane przy
wyliczeniu warto ci ko cowej, ani w przepływach słu cych do wyliczenia warto ci bie cej
netto (tabela III.4.3).
W warto ci podatków i opłat Wnioskodawca nie ujmuje podatku dochodowego.
W kosztach finansowych nale y uj koszt odsetek finansowych (zgodno z tabel III.2).
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Kolumn Rok poprzedni wypełnia jedynie Wnioskodawca, który rozwija dotychczasow
działalno .
III.4.3 ZAKTUALIZOWANA WARTO
NETTO
Wynikiem zestawienia przychodów i kosztów zwi zanych z projektem, po zdyskontowaniu
poszczególnych rocznych przepływów do momentu zerowego (N0), na który sporz dzane s
prognozy, b dzie zaktualizowana warto netto (NPV). Warunkiem pozytywnej weryfikacji
projektu pod k tem uzasadnienia ekonomicznego jest dodatnia warto NPV, a tak e dodatnia
warto dochodu przynajmniej w roku docelowym N5.
W przypadku, gdy warto kosztów kwalifikowalnych projektu nie przekracza 50.000 PLN
oraz niezale nie, je li projekt jest realizowany w zwi zku działalno ci agroturystyczn lub
zakładaniem plantacji ro lin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,
Wnioskodawca wypełnia jedynie 4 pierwsze wiersze tabeli, wykazuj c dodatni dochód brutto
przynajmniej w roku docelowym.
Wypełniaj c wersj papierow warto ci odnosz ce si do wierszy 1 i 3 nale y poda ze
znakiem ujemnym.
W wierszu 1. Inwestycje dotycz ce projektu nale y zawrze kwalifikowalne koszty
inwestycyjne i ogólne (je li koszty ogólne zostały poniesione przed rokiem bie cym - nale y
je uj w kolumnie Rok bie cy).
Podatek dochodowy (wiersz 5) jest wyliczany wg stawki podatku wła ciwej dla działalno ci
obj tej projektem (podawanej przez Wnioskodawc ) od warto ci dochodu brutto (wiersz 4),
dla poszczególnych lat.
Je eli warto w wierszu 4 jest ujemna warto podatku wyniesie „0”.
Warto ko cowa (wiersz 7) stanowi warto inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych
pomniejszonych o amortyzacj (bez roku poprzedniego).
Je eli Wnioskodawca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, warto amortyzacji na
potrzeby wyliczenia warto ci ko cowej ustalana jest dla roku, w którym został on poniesiony
oraz lat kolejnych a do roku docelowego N5, jako iloczyn kosztu oraz stopy amortyzacji w
wysoko ci 8% (przyj tej jako u redniona stopa amortyzacji).
Przykład:
Je eli koszt w postaci zakupu maszyny o warto ci 50.000 PLN jest ponoszony w roku 2005 i
jest to rok kolejny po roku bie cym, to warto ko cowa tej pozycji b dzie wynosiła 30.000
PLN (zostanie pomniejszona o pi cioletni odpis amortyzacyjny 20.000 PLN – 4.000 PLN dla
ka dego roku).
Warto salda bie cego dla roku docelowego N5 jest powi kszana o warto ko cow
(wiersz 7).
Je eli Wnioskodawca wypełnia elektroniczn wersj Ekonomicznego Planu Projektu, wpisuje
on jedynie stop podatku dochodowego. Reszta tabeli wypełnia si automatycznie.
Podany w tabeli czynnik dyskontuj cy jest wyliczony wg wzoru: 1/(1+r)n (z wzoru na
wyliczenie NPV). Dla obliczenia NPV w wersji papierowej nale y przemno y dla
poszczególnych lat warto
salda bie cego (wiersz 9) przez odpowiedni czynnik
dyskontuj cy, a cało zsumowa .
IV. DODATKOWE INFORMACJE
Powinny zawiera informacje specyficzne dla poszczególnych działalno ci, pomocne przy
ocenie projektu, w przypadku gdy nie zostały zawarte w poprzednich cz ciach np.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie poda dochodu z gospodarstwa
rolnego za ostatni pełny rok kalendarzowy w cz ci III.1, wskazuje to w informacji
dodatkowej.
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Je eli Wnioskodawca, który nie ma potencjalnej mo liwo ci odliczenia podatku VAT
i doliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych, podaje tak informacj w tej
cz ci.
W przypadku sprzeda y bezpo redniej Wnioskodawca musi zadeklarowa jaki b dzie
udział produktów pochodz cych z własnego gospodarstwa rolnego w wielko ci
sprzeda y (co najmniej 50%).
Np. w przypadku agroturystyki Wnioskodawca opisuje: czy pokoje s ogrzewane, czy
na jednej kondygnacji z pokojami znajduje si wyodr bniona do u ytku go ci
łazienka, czy została / zostanie zapewniona mo liwo przygotowywania posiłków
samodzielnie przez go ci, czy gospodarstwo rolne (obiekt) przynale y / b dzie
przynale e do stowarzyszenia agroturystycznego, czy gospodarstwo rolne (obiekt)
podlega / podda si kategoryzacji (je li tak - do której kategorii nale y i w jakiej
skali), czy gospodarstwo rolne posiada przył czenie do sieci kanalizacyjnej – je li
informacje te nie zostały zawarte w poprzednich cz ciach Planu..
Pod planem obok bie cej daty, składa podpis Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych)
lub osoby reprezentuj ce Wnioskodawc (w przypadku osób prawnych).
Je eli Wnioskodawca ustanowił Pełnomocnika – podpis w jego imieniu składa ustanowiony
pisemnie Pełnomocnik Wnioskodawcy. W przypadku braku miejsca w poszczególnych
cz ciach planu, nale y doł czy potrzebne dane na oddzielnej kartce opatrzonej dat , nr
tabeli / pozycji w tabeli i podpisem Wnioskodawcy.
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