Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne

Pytania, które wpłynęły do dnia 26 listopada 2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie nr 1
Czy budynki należące do SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,
dla którego organem sprawującym nadzór jest XXX posiadające status budynków
użyteczności publicznej, ale będące także budynkami, w których prowadzone są działania
towarzyszące tj. pralnia, kuchnia ,warsztat mogą zostać objęte dotacją w przypadku, gdy
zakres prac będzie zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych? Jednocześnie
informujemy, że powyższe budynki wykorzystywane są dla potrzeb funkcjonowania
szpitala i nie jest prowadzona w nich żadna działalność gospodarcza. Powyższe obiekty nie
są ujęte w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo
Zdrowia .
Pytanie nr 2
Czy dotacją może być objęty obiekt, dla którego były już prowadzone prace
termomodernizacyjne z innego programu dotacyjnego tj. NFOŚiGW Zielone inwestycje, ale
zakres rzeczowy termomodernizacji byłby inny tj. poprzednio były wykonane docieplenia,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a w obecnym programie potrzeba jest
wnioskowania o środki na wymianę oświetlenia na LED, OZE wymiana central
wentylacyjnych , montaż instalacji chłodniczych – klimatyzacyjnych ? Jeżeli tak to w jaki
sposób przedstawić audyt energetyczny dotyczący planowanego zamierzenia
inwestycyjnego?
Pytanie nr 3
Czy kosztem kwalifikowanym w programie będzie termomodernizacja budynku
istniejącego, ale nieużytkowanego w chwili obecnej, z zamierzeniem użytkowania po
termomodernizacji?
Ad. 1 Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w
których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają
ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana
w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w kontekście map potrzeb
zdrowotnych. Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana jest przez Komisję
Oceny Projektów na podstawie przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy projektu w
kontekście właściwej mapy potrzeb. Analiza taka powinna być zawarta w przedłożonej
dokumentacji aplikacyjnej. W ww. mapach potrzeb wskazane są działalności lecznicze, które
mogą zostać wsparte a nie konkretne budynki szpitala. W przypadku wskazanych budynków
szpitala należy zweryfikować, czy będą one służyły obsłudze działalności leczniczych

uwzględnionych w mapach potrzeb zdrowotnych.
Ad. 2 Audyt energetyczny należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z
dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu
efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Instytucja
Organizująca Konkurs przypomina, iż jednym z warunków niezbędnych do spełnienia w
ramach konkursu jest zaplanowanie w ramach projektu zwiększenia efektywności
energetycznej o co najmniej 25 %, stąd przedłożony projekt powinien spełnić niniejszy
warunek.
Ad. 3 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu planowanego w
ramach Poddziałania 5.3.1 możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie
termomodernizacji budynku, który aktualnie nie jest użytkowany pod warunkiem, że obecne
wyłączenie z użytkowania podyktowane jest jedynie brakiem podjętych działań
termomodernizacyjnych, a w wyniku realizacji projektu zostanie wznowiona działalność
podmiotu opisana w nw. definicji.
Zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.) budynkiem użyteczności publicznej jest
„budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Chcielibyśmy złożyć wniosek na budynek, który lata temu służył jako Dom Ludowy. Przez
lata nie jest użytkowany z uwagi na zły stan, tj. brak ogrzewania (kiedyś piec kaflowy),
brak okien, brak izolacji, ocieplenia ścian podłóg. Docelowo chcielibyśmy aby budynek
służył Gminie jako świetlica wiejska, dlatego w tym roku zostało wymienione pokrycie
dachowe.
Moje pytanie brzmi czy taki budynek kwalifikuje się do konkursu? Jeżeli tak to czy jeden
wniosek na dwie świetlice możemy złożyć?
W ramach konkursu planowanego w ramach Poddziałania 5.3.1 możliwe będzie ubieganie się
o dofinansowanie termomodernizacji budynku, który aktualnie nie jest użytkowany pod
warunkiem, że obecne wyłączenie z użytkowania podyktowane jest jedynie brakiem
podjętych działań termomodernizacyjnych, a w wyniku realizacji projektu zostanie
wznowiona działalność podmiotu opisana w nw. definicji.
Zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.) budynkiem użyteczności publicznej jest
„budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
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kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.
Ponadto w związku z podjęciem działań związanych z termomodernizacją tzn. wymianą
pokrycia dachowego, Instytucja Organizująca Konkurs przypomina, iż jednym z warunków
niezbędnych do spełnienia w ramach konkursu jest zaplanowanie w ramach projektu
zwiększenia efektywności energetycznej, o co najmniej 25 %, stąd przedłożony projekt
powinien spełnić niniejszy warunek.
W ramach konkursu możliwe jest ujęcie w jednym projekcie dwóch budynków.

1. Czy w ramach ww. konkursu możliwe jest złożenie wniosku na następujący zakres prac :
- dokończenie termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego (częściowo
wykonana termomodernizacja) tj. docieplenie stropu oraz ścian zewnętrznych piwnic,
budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z licznikami ciepła w każdym lokalu
- likwidacja pieców fizycznych oraz podłączenie do sieci istniejącej ciepłowniczej zasilanej z
kotłowni opalanej gazem ziemnym tj. budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z układem
pomiarowym w budynku.
2. Jeżeli tak, to w jaki sposób należy wyliczyć wysokość dopuszczalnej pomocy publicznej oddzielnie dla ww. zadań czy łącznie?
Ad. 1 Możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego dalszej
termomodernizacji budynku komunalnego oraz likwidacji pieców wraz z podłączeniem do
sieci ciepłowniczej. Wszystkie prace będą musiały wynikać z audytu energetycznego. Należy
przy tym pamiętać, że wskutek realizacji projektu zwiększenie efektywności energetycznej
wynikające z audytu energetycznego powinno wynieść co najmniej 25 %. W przypadku
wymiany źródła ciepła należy pamiętać, iż musi ono przynieść zmniejszenie emisji CO2 o co
najmniej 30 %.
Ad. 2 W przypadku, gdy projekt zostanie objęty pomocą publiczną kwotę pomocy
dofinansowanie należy wyliczyć zgodnie z zapisami odpowiedniego Rozporządzenia
pomocowego.

1.
Jednym z budynków, w którym są planowane prace termomodernizacyjne jest
budynek należący do gminy. Jest to budynek dwupiętrowy. Jedno piętro jest zajmowane
przez publiczne przedszkole, a drugie piętro jest wynajmowane dla przedsiębiorcy
prowadzącego działalność gospodarczą. Czy część obiektu przeznaczoną na wynajem
można również sfinansować w ramach projektu poprzez mechanizm pomocy de minimis? A
jeśli tak, to czy koszty prac termomodernizacyjnych dotyczących wynajmowanej
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powierzchni można wyliczyć poprzez proporcjonalne wydzielenie kosztów w odniesieniu do
powierzchni wynajmowanej?
2.
Gmina planuje również ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację
budynku po byłej plebanii, który na chwilę obecną jest nieużytkowany. W podpisanej
pomiędzy Parafią i Gminą umowie użyczenia nieruchomości wskazano, że użyczana
nieruchomość to budynek mieszkalny nie zamieszkały. Jednocześnie w umowie wskazano,
że nieruchomość będzie wykorzystana na utworzenie i prowadzenie świetlicy
środowiskowej. W uzyskanym pozwoleniu na budowę wskazano, że obejmuje ono
przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania plebanii na świetlicę
środowiskową. Czy biorąc pod uwagę powyższe obiekt spełnia definicję obiektu
użyteczności publicznej wskazaną w dokumentacji konkursowej oraz tym samym spełnia
kryterium nr 1 formalne I stopnia, warunek nr 2: typ projektu.
3.
W ramach odrębnego projektu planowana jest termomodernizacja obiektów
oświatowych: szkoły podstawowej i gimnazjum. Pierwotnie były to dwa niezależne
obiekty, które obecnie są połączone budynkiem sali gimnastycznej, stanowiącym swego
rodzaju łącznik. W obecnym stanie wszystkie obiekty mają jedno źródło ciepła. Biorąc pod
uwagę opisaną sytuację, w jaki sposób będą przyznawane punkty w ramach kryterium
różnicującego nr 5 „Liczba budynków poddanych modernizacji energetycznej”? Czy za
każdy z obiektów wchodzących w skład opisanego kompleksu i które zostaną poddane
modernizacji można policzyć 1 punkt?
Ad. 1 Po pierwsze należy zweryfikować czy cały budynek wpisuje się w definicję budynku
użyteczności publicznej tj. zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.) budynkiem
użyteczności publicznej jest „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.
Po drugie, zgodnie z pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadkach
infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeżeli, jest ona prawie wyłącznie wykorzystywana
do celów działalności niegospodarczej, Komisja uważa, że finansowanie takiej infrastruktury
może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że
użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj.
działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej do
eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o
charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność
gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze
niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność
gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do
wydajności infrastruktury (w tym względzie użytkowanie infrastruktury do celów
gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co
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roku na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury).
Przykładem działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym może być okazjonalny
wynajem przez organizację badawczą sprzętu i laboratoria partnerom przemysłowym.
Komisja uważa także, że finansowanie publiczne zwykłej infrastruktury (takiej jak restauracje,
sklepy lub płatne parkingi), znajdującej się w otoczeniu obiektów wykorzystywanych niemal
wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, zazwyczaj nie wywiera żadnego
wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi, ponieważ ta zwykła
infrastruktura raczej nie będzie przyciągać klientów z innych państw członkowskich i jest
mało prawdopodobne, aby wpływ jej finansowania na inwestycje transgraniczne lub
przedsiębiorczość transgraniczną był większy niż marginalny). Monitorowanie sposobu
wykorzystania infrastruktury odbywa się w oparciu o powierzchnię infrastruktury, czas jej
wykorzystania lub o inne wskaźniki (jeden lub kilka), najodpowiedniejsze z punktu widzenia
możliwego sposobu wykorzystania infrastruktury. Metoda określania tego wskaźnika
powinna zostać dopasowana do specyfiki danej infrastruktury – możliwe jest wykorzystanie
jako wskaźników wydajności infrastruktury np. jej powierzchni, czasu jej użytkowania lub
wartości nakładów absorbowanych przez infrastrukturę. Mechanizm ten nie może być oparty
na przychodach lub dochodach osiąganych z działalności gospodarczej i niegospodarczej.
Należy pamiętać, że w przypadku gdy infrastruktura jest użytkowana zarówno do
prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie jej
budowy/przebudowy będzie wchodziło w zakres zasad pomocy publicznej wyłącznie w
odniesieniu do finansowania publicznego pokrywającego koszty związane z działalnością
gospodarczą (do 20 % powierzchni użytkowej budynku). Tym samym, dopuszcza się w
ramach niniejszego konkursu wsparcie projektu objętego częściową pomocą publiczną (w
tym pomocą de minimis).
Po trzecie, w przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona w budynku wykracza poza
działalność o charakterze pomocniczym:
a) 20 - 50 % powierzchni użytkowej obiektu przeznaczone jest na działalność komercyjną, i ta
część obiektu nie spełnia definicji budynku użyteczności publicznej – wydatki związane z
termomodernizacją tych pomieszczeń stanowią koszt niekwalifikowalny,
b) ponad 50 % powierzchni użytkowej obiektu przeznaczone jest na działalność komercyjną, i
ta część obiektu nie spełnia definicji budynku użyteczności publicznej - wydatki związane z
termomodernizacją całego budynku stanowią koszt niekwalifikowalny.
Ad. 2 Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące
głębokiej termomodernizacji budynków „użyteczności publicznej”. Zatem analizując
możliwość objęcia wsparciem opisanego obiektu, należy uwzględnić obecny status budynku,
mając na uwadze definicję zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), zgodnie z którą budynkiem użyteczności publicznej
jest „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
5

publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”. Dodatkowo należy pamiętać, że
ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowego obiektu jest możliwe pod warunkiem, że
obecne wyłączenie z użytkowania podyktowane jest jedynie brakiem podjętych działań
termomodernizacyjnych, a działalność podmiotu zgodna z powyższą definicją, zostanie
wznowiona w wyniku realizacji projektu.
Ad. 3 Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
(https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/samples/ws1260515_0.pdf?337) „(…)
zespół segmentów (pawilonów) – trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach – należy traktować
jako jeden budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone łącznikiem”.

Proszę o interpretację zapisów w pkt 7 kryteriów formalnych II stopnia
Warunek nr 1: Zgodność z potrzebami zdrowotnymi w regionie
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
 w przypadku inwestycji dotyczących budynków, w których prowadzona jest
działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego posiadająca uzasadnienie w
kontekście map potrzeb zdrowotnych, projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb
zdrowotnych aktualną na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektu;
Co należy rozumieć poprzez zgodność projektu z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych? Czy
fakt przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji dla budynku SPZOZ, w którym
zlokalizowany jest Odział Chorób Wewnętrznych i Wnioskodawca został wymieniony w
Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. podlaskiego jako
jeden z 20 świadczeniodawców realizujących świadczenia w województwie podlaskim,
którzy sprawozdawali hospitalizacje realizowane na oddziale chorób wewnętrznych
decyduje o spełnieniu ww. warunku zgodności?
 w przypadku inwestycji dotyczących budynków, w których prowadzona jest
działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) projekt posiada uzasadnienie z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie, tj. Wnioskodawca posiada zawartą
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Czy fakt posiadania umowy z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w zakresie POZ oraz AOS w budynku objętym
planowaną termomodernizacją jest wystarczającym uzasadnienia do spełnienia ww.
warunku?
Warunek nr 2: Zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt, który dotyczy inwestycji w
infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych, świadczących opiekę dla osób z
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niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci
pozbawionych opieki rodzicielskiej jest zgodny z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji.
W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy w placówkach, o których mowa powyżej
rozpoczęto proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w
społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.
Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w rodzaju leczenie szpitalne. Kryterium
dotyczy tylko projektów realizowanych w pozostałych obszarach tj. opieki
długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. W przypadku realizacji projektu
zarówno w ramach struktur szpitalnych, jak i pozostałych obszarach, tj. opieki
długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej spełnienie warunku dotyczy
wyłącznie opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Pomocnym przy analizie działań ukierunkowanych na rozwój zdeinstytucjonalizowanych
form opieki nad pacjentem będzie np. dokument Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych
społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki
instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających
problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie.
W jednym z budynków SPZOZ objętych pracami termomodernizacyjnymi jest Zakład
Opiekuńczo Leczniczy (22 łóżka). Czy w takim przypadku Wnioskodawca jest również
zobowiązany do spełnienia ww. warunku i jeśli tak to co należy rozumieć przez proces
przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności
lokalnej?
Zgodnie z Regulaminem konkursu RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18 na inwestycje w zakresie
geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez działania
ukierunkowane na rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej, należy
rozumieć usługi świadczone przez podmiot, w którym:
- liczba mieszkańców objętych całodobowym pobytem i opiekę nie jest większa niż 30 osób
- usługi są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i
możliwości danej osoby)
Czy w związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach ZOL całodobowym
pobytem i opieką objęte są maksymalnie 22 osoby projekt spełniałby warunek zgodności z
zasadą deinstytucjonalizacji?
Pytanie dotyczące kryterium różnicującego nr 5: Liczba budynków poddanych modernizacji
energetycznej
Czy w sytuacji kiedy obiekt składa się z 4 budynków połączonych ze sobą i zasilanych z
jednego źródła ciepła to przedmiot inwestycji należy liczyć jako jeden budynek czy 4
budynki (ta sama lokalizacji, ten sam adres)?
W audycie energetycznym jest mowa o 4 budynkach.
Warunek nr 1: Zgodność z potrzebami zdrowotnymi w regionie
1. Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w
których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają
ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację, czy działalność lecznicza wykonywana
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w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w kontekście map potrzeb
zdrowotnych. Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana jest przez Komisję
Oceny Projektów na podstawie przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizę, w kontekście
właściwej mapy potrzeb uwzględniającą m.in. zidentyfikowane deficyty i potrzeby
uwzględniające sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz faktyczne zapotrzebowanie i
dostępność infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze. Nie wystarczy więc sam fakt,
iż jednostka została wymieniona w mapie potrzeb zdrowotnych.
2. Fakt posiadania umowy z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie POZ oraz AOS w budynku objętym planowaną
termomodernizacją jest wystarczającym uzasadnieniem do spełnienia warunku kryterium.
Warunek nr 2: Zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji
Wnioskodawca powinien wykazać, iż jego działalność nie koncentruje się wyłącznie na
opiece zinstytucjonalizowanej, tyko podejmuje działania zmierzające do indywidualizacji
opieki nad pacjentem np. poprzez przygotowanie rodziny do przejęcia opieki nad pacjentem
w domu. Spełniony musi być również warunek, aby liczba mieszkańców objętych
całodobowym pobytem i opieką była mniejsza niż 30 osób.
Liczba budynków poddanych modernizacji energetycznej
Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
(https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/samples/ws1260515_0.pdf?337) „(…)
zespół segmentów (pawilonów) – trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach – należy traktować
jako jeden budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone łącznikiem”.

1. Czy w konkursie nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 kwalifikowane do dofinansowania są
wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i
kosztorysów, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?
Dodam, że projekt będzie partnerski i zarówno Wnioskodawcą, jak i Partnerem będą
parafie.
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, to czy wydatki te powinny zostać
poniesione przez Lidera projektu (również z zakresu dotyczącym zadań Partnera), czy mogą
zostać poniesione przez Partnera projektu?
Ad. 1 Wydatki poniesione na kosztorysy oraz projekt budowlany mogą stanowić koszt
kwalifikowalny w projekcie. Jednakże kosztorysy nie mogą być starsze niż 6 miesięcy przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ad. 2 Wydatki mogą być ponoszone zarówno przez Lidera projektu, jak i partnera. Na stronie
internetowej w „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(GWA2014)”
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/ge
nerator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html wskazano w jaki sposób wypełnić wniosek o
dofinansowanie projektu w przypadku realizowania projektu przez Lidera i Realizatora.
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Proszę o potwierdzenie informacji, że kosztorys inwestorski oraz dokumentację techniczną
będzie można dołączyć do wniosku na etapie oceny formalnej.
W przypadku zaznaczenia opcji TAK, w pkt IX.1 pierwotnie złożonego wniosku o
dofinansowanie w miejscu dotyczącym kosztorysu i dokumentacji technicznej, i
niedołączenia tych dokumentów - Wnioskodawca zostanie poproszony o ich przedłożenie na
etapie weryfikacji wymogów formalnych. Należy jednak pamiętać o tym, iż budżet wniosku
powinien zostać oszacowany na podstawie kosztorysu i być zgodny z kosztorysem
(sporządzonym maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu), natomiast dokumentacja techniczna stanowi podstawę przyjętych rozwiązań
technicznych i technologicznych projektu.

W instrukcji wypełnienia załączników na s. 5 znalazło się sformułowanie dotyczące
Studium wykonalności: "Przy opracowaniu ww. analizy należy przeprowadzić analizę
wrażliwości." Proszę o udzielenie informacji czy konieczne jest wykonanie analizy
wrażliwości i ewentualnie w jakim kształcie ?
Zapis w Instrukcji wypełniania załączników, iż w ramach analizy ryzyka należy przeprowadzić
analizę wrażliwości zgodnie z Rozdziałem 10 Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dotyczy dużych projektów. W innych
przypadkach możliwe jest odstąpienie od tego warunku.

Jakie dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na
środowisko są wymagane w Poddziałaniu 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne jeśli planowana inwestycja nie wymaga
pozwolenia na budowę ?
Zgodnie z rekomendacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla wszystkich
projektów dotyczących termomodernizacji budynków nie jest wymagane przedłożenie
Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dla
projektów realizowanych poza obszarami Natura 2000) oraz Deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. W przypadku, gdy projekt jest realizowany na
obszarach Natura 2000 z obowiązku przekładania Deklaracji organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000 wyłączone są następujące przedsięwzięcia:
- projekty nieinfrastrukturalne,
- kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,
- powietrzne pompy ciepła,
- prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
- przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000
w ramach decyzji środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została
ocena oddziaływania na obszar Natura 200 w myśl art. 98 OOŚ.
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Obligatoryjnym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz w zakresie oceny
oddziaływania na środowisko (Załącznik 3Ia).
W przypadku, gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko należy przedłożyć wszystkie dokumenty uzyskane na etapie uzyskiwania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wskazane na str. 7-8 "Instrukcji wypełniania
załączników" stanowiącej Załącznik do "Regulaminu konkursu".

Czy w ramach działania 5.3.1 RPO WP można wyłączyć powierzchnię sklepu do kosztów
niekwalifikowalnych, jeżeli znajduje się ona w budynku komunalnym mieszkalnym
planowanym do termomodernizacji?
W odpowiedzi na Państwa zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w
przypadku, gdy:
a) infrastruktura jest użytkowana zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i
niegospodarczej, finansowanie jej budowy/przebudowy będzie wchodziło w zakres zasad
pomocy publicznej wyłącznie w odniesieniu do finansowania publicznego pokrywającego
koszty związane z działalnością gospodarczą (do 20 % powierzchni użytkowej budynku). Tym
samym, dopuszcza się w ramach niniejszego konkursu wsparcie projektu objętego częściową
pomocą publiczną (w tym pomocą de minimis),
b) 20 - 50 % powierzchni użytkowej obiektu przeznaczone jest na działalność komercyjną –
wydatki związane z termomodernizacją tych pomieszczeń stanowią koszt niekwalifikowalny,
c) ponad 50 % powierzchni użytkowej obiektu przeznaczone jest na działalność komercyjną –
wydatki związane z termomodernizacją całego budynku stanowią koszt niekwalifikowalny.

1. Czy w ramach konkursu na etapie składania wniosków o dofinansowanie
wymagana jest dokumentacja techniczna , projekt budowlany?
2. Czy te dokumenty można dołączyć na etapie podpisywania umowy lub w okresie już
po podpisaniu umowy?
3. Czy z dokumentacji projektowej/technicznej na etapie składania wniosku
wymagane jest tylko audyt termomodernizacyjny i kosztorys?
Ad. 1. Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników wyciąg z dokumentacji technicznej jest
obligatoryjnym załącznikiem dla każdego projektu infrastrukturalnego. W przypadku gdy
inwestycja będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę projekt budowlany, na etapie
oceny, stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku,
gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę należy przedłożyć dokumentację projektową
służącą do opisu przedmiotu robót budowlanych, określającą rodzaj, zakres i sposób
wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz w zależności od potrzeb,
odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami.
Ad. 2 Do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu należy przedłożyć
ostateczne pozwolenie na budowę. Na etapie złożenia wniosku należy przedłożyć projekt
budowlany oraz dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (decyzja o
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warunkach zabudowy/potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego/decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego).
Ad. 3 Kosztorys inwestorski, audyt energetyczny oraz wyciąg z dokumentacji technicznej
stanowią obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu.

1. W budynku istnieją podgrzewacze elektryczne c.w.u. zamontowane w nieprzepisowy
sposób - obwody elektryczne są przeciążone, podgrzewacze są źle zamontowane. Program
5.3.1. dopuszcza kwalifikowalność kosztów jedynie w przypadku ich likwidacji. Istnieją
dwie opcje. Wymiana linii zasilających i prawidłowy montaż nowych podgrzewaczy bez
kwalifikowania kosztów lub wykonanie instalacji c.w.u. zasilanej z kotłowni - niezbędne
wykonanie robót instalacyjnych w budynku - kucie posadzek, płytek ściennych w ustępach,
wymiana armatury (umywalki, baterie). Czy regulamin konkursu dopuszcza możliwość
kwalifikowania takich kosztów?
2. Wymiana oświetlenia. Program kwalifikuje koszty wymiany źródeł światła (np. opraw
świetlówkowych na ledowe), wymiana opraw 1:1 byłaby zabiegiem bezsensownym,
zużycie energii spadnie w niewielkim stopniu. Najlepiej byłoby przeprowadzić wymianę
opraw na ledowe, z nowych ich rozplanowaniem dostosowanym do sprawności nowej
oprawy (a nie w miejscu istniejącej) wraz z wymianą przewodów aluminiowych na
miedziane i montażem rozdzielnic oświetleniowych (kucie bruzd, zaprawianie i
malowanie). W ramach takiej wymiany oświetlenia możliwe byłoby zamontowanie opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych oraz przebudowa instalacji podgrzewaczy.
Czy powyższe koszty mogą stanowić wydatki kwalifikowalne projektu?

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż aby uznać za kwalifikowalne wydatki
przedstawione we wniosku o dofinansowanie, muszą one wynikać z przeprowadzonych
pomiarów/analiz, których zasadność poniesienia ma potwierdzać audyt energetyczny ex
ante. Audyt energetyczny ex ante powinien potwierdzić, iż zastosowane w ramach
przedmiotowego projektu działania są niezbędne nie tylko z punktu widzenia zwiększenia
efektywności energetycznej, ale również uzasadnione ekonomicznie. Ponadto należy zwrócić
uwagę, iż zaplanowane zwiększenie efektywności energetycznej wynikające z audytu
energetycznego, powinno wynieść co najmniej 25% (projekty o mniejszej efektywności nie
będą kwalifikowały się do wsparcia).
Dodatkowo koszt niekwalifikowalny stanowi tu wyposażenie, jak np. umywalka. Zgodnie z
zapisami Dyrektywy 2009/125/ WE, za produkty wykorzystujące wodę, które mogą
przyczyniać się do znacznych oszczędności energii podczas ich użytkowania, można uznać
jedynie baterie.
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