
 
 
Skrócone studium wykonalności dla komponentu infrastrukturalnego wartego 50 000 - 1 000 000 EUR. 
 
Ten opis powinien być dostarczony wyłącznie w przypadku, gdy: 

- W projekcie z komponentem infrastrukturalnym wartym powyżej 1 000 000 EUR (I komponent) jest 
(są) także mniejszy komponent infrastrukturalny wart 50 000 - 1 000 000 EUR (II komponent) oraz 

- W Pełnym studium wykonalności, które musi być dołączone dla I komponentu, nie ma właściwego 
opisu  II komponentu (lub pozostałych, w przypadku gdy jest ich więcej) uwzględniającego poniższe 
aspekty.  

 

Uzasadnienie 
Proszę wyjaśnić potrzebę realizacji inwestycji dla osiągnięcia  celów oraz rezultatów projektu.  
Proszę jasno opisać transgraniczne znaczenie inwestycji. 
Proszę wskazać, kto skorzysta na tej inwestycji (np. partnerzy, regiony, użytkownicy końcowi itp.) i w jaki 
sposób. 

 
 
 
Około 3500 znaków. 

Analiza scenariuszy 
Proszę opisać alternatywne scenariusze realizacji inwestycji – różne opcje. Proszę opisać wcześniejsze analizy 
(dokumenty takie jak program funkcjonowania, koncepcja przestrzenno-techniczna, koncepcja techniczno-
ekonomiczna, ocena oddziaływania na środowisko przygotowana na etapie określania lokalizacji lub inne 
dokumenty, w których przeanalizowano alternatywne sposoby realizacji inwestycji). 
Przez „alternatywne scenariusze” należy rozumieć inną lokalizację, technologię, przebieg (np. instalacji wodnej 
lub drogi), technologię procesów (np. oczyszczania ścieków, uzdatniania wody lub odwadniania osadów) bądź 
warianty organizacyjne, np. realizację projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) itp.  
Należy również uzasadnić, dlaczego wybrana opcja jest najlepsza spośród wszystkich analizowanych. 

 
 
 
Około 3500 znaków. 

Gotowość inwestycji do realizacji 
Proszę opisać działania przygotowawcze podjęte przez inwestora, a także zezwolenia, dokumentację techniczną 
i inne już uzyskane istotne dokumenty niezbędne z punktu widzenia realizacji inwestycji. Informacje te powinny 
być przedstawione chronologicznie, w tym działania i uzyskane lub opracowane dokumenty itp. (z datami 
wydania i ważności).  
Jeżeli w ramach inwestycji nie przygotowano jeszcze rozpoczęcia robót budowlanych, proszę opisać wszystkie 
kroki, które zostaną podjęte w celu sfinalizowania jej przygotowania do realizacji, w tym dokumentację 
niezbędną do realizacji inwestycji oraz planowane terminy jej uzyskania. 

 
 
 
Około 2000 znaków. 

Opis techniczny inwestycji 
W tej sekcji zawrzeć następujące elementy: 
– jasny opis inwestycji, w tym koncepcję techniczną, z ukazaniem aktualnych rozwiązań technicznych i 
planowanych dostosowań, które zostaną wykorzystane w ramach realizacji projektu; 
– krótki opis planowanych rozwiązań technologicznych w ramach inwestycji; 
– wskazanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. 

 
 
 
Około 8000 znaków. 

Powiązania inwestycji  z innymi inicjatywami 
Proszę wskazać, czy element inwestycyjny projektu będzie realizowany indywidualnie przez beneficjenta czy we 



 
współpracy z innymi podmiotami. Proszę również opisać, czy inwestycja jest niezależna czy też w jakikolwiek 
sposób powiązana z innymi inicjatywami bądź stanowi część istniejącego/planowanego systemu lub sieci. Jeśli 
tak, proszę pokrótce opisać tę sieć i rolę elementu inwestycyjnego. 

 
 
 
Około 1500 znaków. 

Analiza ryzyka 
Proszę przeprowadzić analizę ryzyka dla inwestycji obejmującą: 
– identyfikację poszczególnych rodzajów ryzyka – zagrożenia dla pomyślnej realizacji inwestycji (ze strony 
czynnika ludzkiego, o charakterze operacyjnym, proceduralnym, finansowym, technicznym, naturalnym i 
politycznym) – należy odpowiedzieć na pytanie, co może się zdarzyć? (czyli co może pójść nie tak?); 
– oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych rodzajów ryzyka – należy odpowiedzieć na 
pytanie, na ile prawdopodobne jest, że coś takiego się wydarzy? 
– ocenę wpływu ryzyka – należy odpowiedzieć na pytanie, jeśli coś takiego się wydarzy, jakie będą tego 
konsekwencje? 
– środki służące unikaniu ryzyka i zarządzaniu nim – należy odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić, aby 
uniknąć ryzyka, a jeśli już wystąpi, jak można temu zaradzić?  

 
 
 
Około 2000 znaków. 
 


