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Struktura Wstępnego Studium Wykonalności dla projektów/ zadań 

infrastrukturalnych w ramach projektów kluczowych  

 

 

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie 

 

W rozdziale tym powinien znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji 

o projekcie dotyczących określenia przynajmniej: 

1. celów (oddziaływania) projektu, 

2. rezultatów, 

3. produktów, 

4. przewidywanych nakładów inwestycyjnych,  

5. harmonogramu projektu oraz trwałości, 

6. wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu, 

7. struktury organizacyjnej projektu (w przypadku projektów realizowanych 

w partnerstwie dokładny opis roli lidera i partnerów),  

8. beneficjentów końcowych. 

 

 

2. Definicja projektu 

 

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.   

 

3. Charakterystyka projektu 

 

3.1.Podstawowe informacje  

3.1.1. Tytuł – winien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter 

projektu. 

3.1.2. Lokalizacja projektu – nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie 

realizowany projekt. Należy podać również inne informacje pomocne w lokalizacji 

inwestycji wraz z wizualizacją na mapach. W punkcie tym powinna znaleźć się również 

informacja o istniejącym i planowanym stanie zagospodarowania terenu (odniesienie do 

obowiązujących planów zagospodarowania terenu, powiązanie z istniejącymi systemami 

np. komunikacyjnymi). 

3.2. Analiza otoczenia projektu  

W punkcie tym należy wskazać na najistotniejsze powiązania projektu z celami strategii 

rozwoju województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi oraz aktami 

prawnymi i innymi dokumentami ważnymi z punktu widzenia realizacji działania/projektu. 

Należy również odnieść się do istotnych elementów otoczenia projektu, na przykład dane 

demograficzne, ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp. 

3.3.Zidentyfikowane problemy 

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich 

i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną 

analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych 

problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania. 
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3.4. Logika interwencji 

3.4.1. Cele projektu – oddziaływanie  

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające 

poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych. 

Beneficjent opisuje w tym punkcie, jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte 

w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu.  

Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

3.4.2. Komplementarność z innymi działaniami/programami 

Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego 

przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy 

to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, 

czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne 

z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.  

3.4.3. Rezultaty  

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną 

osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie 

wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze 

zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami 

materialnymi/inwestycjami. Przy definiowaniu rezultatów należy posiłkować się 

załącznikiem nr 2 do Podręcznika wdrażania RPO, który zawiera listę wskaźników.  

3.4.4. Produkty 

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony 

konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość 

stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.). 

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane 

w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na 

rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać kwantyfikowane, należy 

także podać źródło pozyskania informacji o osiągnięciu zakładanych wskaźników 

produktu. Przy definiowaniu produktów należy posiłkować się załącznikiem nr 2 do 

Podręcznika wdrażania RPO, który zawiera listę wskaźników. 

Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie 

świadczył projekt? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane? 

 

3.5. Analiza instytucjonalna 

 

Punkt ten zawiera informację na temat: 

 bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, 

 instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem 

odpowiedzialności, itp., 

 innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja 

projektu będzie miała oddziaływanie,  

 ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, 

 ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury 

podmiotom trzecim.   

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów 

inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu 

podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił 

funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany 

będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, 
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a kontraktorem – wykonawcą projektu. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy 

wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej 

zakończeniu. 

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty: 

3.5.1.Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta. 

Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również 

podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane 

organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis 

towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania 

odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.  

Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu 

wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). 

Poza tym należy  podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia 

w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze 

środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta. 

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent 

posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu?  

3.5.2. Trwałość projektu  

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować 

w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty 

związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, 

iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie 

spełnienia tych  

norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.  

Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od 

chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji 

majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.  

Należy również przedstawić informację na temat rozwiązań związanych z udostępnieniem 

wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.   

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytania: Czy beneficjent 

posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał 

projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu? Kto będzie pokrywał 

koszty utrzymania/ funkcjonowania projektu? 

3.6.Analiza prawna wykonalności inwestycji 

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna 

znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany 

projekt, informacje o wycince drzew, itp. W punkcie tym można również podać 

informację na temat dostępności gruntu, a także mediów pod inwestycję.  

 

4. Analiza techniczna i/lub technologiczna  

 

Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie 

jest: 

1. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym; 

2. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie; 

3. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników; 

4. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny. 

 

5. Analizy specyficzne dla  danego rodzaju projektu/sektora 

 

Kluczowe dla poszczególnych zakresów/sektorów (np. dla projektów drogowych – analizy 

ruchowe). 
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6. Analiza finansowa  

 

6.1. Finansowanie projektu 

Należy przedstawić: 

a) Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania – budżet projektu (środki własne, 

środki publiczne, inne publiczne źródła krajowe, dotacje subwencje, źródła 

komercyjne) 

b) Prognoza kosztów eksploatacyjnych - koszty związane z bieżącym 

funkcjonowaniem projektu, po zakończeniu jego realizacji (obciążenia finansowe 

jakie będą związane z jego użytkowaniem) - wyrażone za pomocą kalkulacji 

rodzajowej bądź kosztów stałych i kosztów zmiennych, 

c) Występowanie pomocy publicznej w projekcie - określenie komu będzie służyć 

inwestycja i czy ma ona charakter gospodarczy (odpłatny). 

 

6.2. Pomoc publiczna 

Na podstawie opublikowanych w tym zakresie aktów prawnych i wytycznych należy 

zidentyfikować, czy projekt objęty będzie pomocą publiczną. W przypadku wpisania się 

projektu w zakres objęty pomocą, dofinansowanie obniżone będzie do 40% kosztów 

kwalifikowalnych. Natomiast dla dużych projektów maksymalna wartość regionalnej 

pomocy inwestycyjnej ustalona będzie zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. 

  

6.3. Szczegółowa analiza finansowa wymagana w przypadku projektów 

generujących przychody. 

Analiza finansowa powinna m.in. wykazać: rentowność projektu, wymagania w zakresie 

finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy 

finansowe związane z projektem. 

7. Analiza ekonomiczna  

 

Analiza ekonomiczna m.in. powinna wykazać: jakie efekty dla społeczeństwa zostaną 

wygenerowane przez projekt i odnieść je do niezbędnych nakładów inwestycyjnych.  

Analiza ekonomiczna dostarcza wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji, które 

pozwalają na stwierdzenie, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu 

widzenia. Przy uzyskaniu negatywnych wskaźników efektywności (ujemnych) dalsza 

analiza inwestycji staje się bezcelowa, a inwestycja powinna zostać odrzucona. 

Wykonanie analizy ekonomicznej na etapie Studium Wykonalności pozwala zatem na 

uniknięcie kosztownych prac projektowych dla inwestycji, które nie mają uzasadnienia 

ekonomicznego. 

 

8. Wpływ projektu na środowisko 

Należy określić czy planowane  przedsięwzięcie będzie mogło znacząco oddziaływać na 

środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ze zmianą 

wprowadzoną dnia 10 maja 2005).  

 

9. Podsumowanie i wnioski  

Należy przedstawić główne cechy projektu, wybrane opcje i metody wdrożenia. Można 

pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1. 


