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  Tło badania 

• Potrzeba identyfikacji rzeczywistych potrzeb finansowych w 

określonych obszarach interwencji publicznej 

 

• Oszacowanie luki finansowej było warunkiem niezbędnym 

uruchomienia środków publicznych w ramach zwrotnych form 

wsparcia w polityce spójności na lata 2014-2020 

 

• Wnioski: różne metodologie wykorzystywane w różnych 

badaniach, brak porównywalności wyników 
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Cele badania 

• Oszacowanie rzeczywistych potrzeb finansowych w określonych 

obszarach polityki rozwoju: 

 

• Oszacowanie luki finansowej  

 Definicja luki finansowej:  wielkość środków finansowych 

wymaganych, aby zaadresować niedoskonałość rynku (market 

failure), nieoptymalny poziom inwestycji lub potrzeby 

inwestycyjne (suboptimal investment lub investment needs).  

 

• Opracowanie metodologii do ponownej oceny 
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Wyzwania 

• Brak dotychczasowych doświadczeń w opracowaniu 

kompleksowej metodologii szacowania potrzeb 

 

• Objęcie analizą obszarów kluczowych z punktu widzenia polityki 

rozwoju, również wcześniej nie analizowanych: 

 przedsiębiorczość 

 usługi innowacyjne i prorozwojowe (IOB) 

 infrastruktura usług publicznych 

 transport 

 rewitalizacja 

 energetyka 

 ochrona środowiska 

 

• Zapewnienie powtarzalności badania i jego multiplikowalności  

4 



  

Harmonogram prac 

sie.19 wrz.19 paź.19 lis.19 gru.19 sty.20 lut.20 mar.20 kwi.20 

Faza wstępna                     

Przegląd 

istniejących analiz 

Opracowanie  

raportu 

metodologicznego 

Prace analityczne                     

Analiza potrzeb i 

pomiar luki 

Faza końcowa                     

Weryfikacja 

metodologii 

Opracowanie 

przewodnika 

metodologicznego 
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Metodologia – kluczowe wymogi Zamawiającego 

• Badanie realizowane w oparciu o dane zastane, analizy 

makroekonomiczne 

 

• Poziom krajowy i regionalny 

 

• Określenie sposobu dostarczenia kapitału 

 

• Wykorzystanie danych dostępnych publicznie 
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Ramowe podejście w badaniu 
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Metodologia  - nasze podejście  

• Badanie realizowane głównie w oparciu o dane zastane 

 

• Szerokie wykorzystanie danych z systemu SL  2014 

i statystyki publicznej, zarówno krajowej, jak i europejskiej 

 

• Budowa metodologii w oparciu o koszty  

jednostkowe i określone standardy usług 

 

• Zakładamy horyzont czasowy analiz do ok 2029 roku 
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Wykorzystanie systemu SL 

• Wiarygodne źródło danych o kosztach inwestycji w ramach 

polityki spójności 

 

• System jest w pełni zarządzany przez MIiR 

 

• Zawiera dane rynkowe dotyczące faktycznych kosztów inwestycji 

 

• Zakładamy analizę wybranych danych w celu określenia kosztów 

jednostkowych poszczególnych inwestycji 
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Określenie standardów inwestycji  

• Standardy w poszczególnych sektorach pozwalają na określenie 

poziomu potrzeb inwestycyjnych 

 

• Już dzisiaj są sektory, w których w miarę czytelnie można 

zidentyfikować oczekiwany standard (np. transport, czy 

energetyka) 

 

• Nie wszystkie sektory będą miały jednak jasno zdefiniowany 

standard (np. sektor infrastruktury społecznej) 

 

• Wykonawca zaproponuje podejście określające oczekiwane 

standardy w oparciu o doświadczenia europejskie 
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