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 17 grudnia 2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
W konkursie z poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w
tym budownictwo komunalne chciałaby się ubiegać fundacja, która prowadzi świetlicę dla
dzieci (wyłącznie opieka dzienna). Fundacja posiada jeszcze drugi obiekt, który wymaga
termomodernizacji i innych prac remontowych. W chwili obecnej nie jest użytkowany. Po
zakończeniu niezbędnych prac ma w tym obiekcie zostać uruchomiona druga placówka
działająca w podobnym zakresie (opieka dzienna nad dziećmi) lub placówka całodobowa
prawdopodobnie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami. W związku z
planowanymi pracami termomodernizacyjnymi mam kilka pytań:
1.
Czy na termomodernizację obiektu, w którym obecnie nie jest prowadzona
działalność (nie jest użytkowany) fundacja może uzyskać dofinansowanie w tym działaniu?
2.
Jeśli tak, jak zostanie oceniony audyt energetyczny, w którym dane bazowe to dane
odnoszące się do stanu obecnego, czyli do parametrów, jakie uzyskiwałoby się w chwili
obecnej, gdyby obiekt był użytkowany?
3.
W obiekcie ma być uruchomiona albo świetlica (opieka wyłącznie dzienna), albo
opieka całodobowa, jak napisałam powyżej: Czy możliwe jest uruchomienie placówki o
charakterze całodobowym? W dokumentacji konkursowej jest zawarta informacja:
„W przypadku inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (1),
świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z
problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej projekty muszą
być zgodne z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji, tj. mogą być realizowane w
placówkach, w których rozpoczęto proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do
opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie
realizacji projektu.”
Mam wątpliwość, czy placówka całodobowa nie byłaby tu uznana za instytucję
opiekuńczo-pobytową i z tego tytułu nie byłoby konieczne wykazanie, że w placówce
rozpoczęto proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w
społeczności jest w trakcie lokalnej. Ponieważ placówka obecnie nie funkcjonuje, nie
jesteśmy w stanie pokazać, że proces instytucjonalizacji trwa i na pewno nie rozpocznie się
w trakcie trwania projektu, bo w placówce mieszkańcy będą się mogli pojawić dopiero po
zakończeniu prac termomodernizacyjnych i innych prac remontowych (realizowanych
równolegle, ale poza projektem). Czy możemy w takiej sytuacji rozważać wyłącznie
placówkę o charakterze dziennym (świetlicę dla dzieci)?
Ad. 1 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”.
Ad. 2 Wszystkie przedłożone dokumenty, łącznie z audytem energetycznym, zostaną
ocenione na podstawie Kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik nr 4 do
Regulaminu konkursu.
Ad. 3 Zasada deinstytucjonalizacji ma na celu przejście od opieki instytucjonalnej do opieki
lokalnej. W Państwa przypadku wsparcie pacjentów od momentu uruchomienia ośrodka
będzie świadczyło usługi w środowisku lokalnym. Należy przy tym pamiętać, że liczba
mieszkańców objętych całodobowym pobytem i opieką nie powinna być większa niż 30 osób
oraz usługi powinny być świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb
i możliwości danej osoby), co pozwoli na spełnienie zasady deinstytucjonalizacji.

Miasto rozważa złożenie projektów w ramach konkursu z Działania 5.3 Efektywność
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne RPOWP na lata 2014-2020 polegającego na
termomodernizacji publicznych budynków oświatowych.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy wartości wskaźnika produktu pn. "Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych (CI 32)" oraz "Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplnych
(CI 34) muszą być literalnie wskazane w jakimś dokumencie (np. audyt energetyczny)?
2. Czy wskaźniki te mogą być obliczone na podstawie danych z audytów? wówczas sposób
szacowania wskaźnika będzie: "obliczenia własne na podstawie danych z audytów
energetycznych".
3. Czy w ramach konkursu będzie wymagana pełna dokumentacja techniczna i
kosztorysowa projektowa tzn: projekt techniczny i kosztorys inwestorski w sytuacji,
gdy projekty budowlane będą obejmować szerszy zakres niż prace związane z
termomodernizacją. Prace dodatkowe (poza termomodernizacją) będą stanowiły koszty
niekwalifikowalne.
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4. Czy kosztorysy mają być aktualne także na prace dodatkowe nie związane z
termomodernizacją (koszty niekwalifikowalne)?
Ad. 1 Audyt energetyczny należy wykonać 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. Jeśli wartości
wskaźników nie zostaną wskazane w audycie energetycznym, obliczenia ich dotyczące należy
przedstawić w Studium wykonalności i/lub wniosku o dofinansowanie projektu.
Ad. 2 Tak, dla wskazanych wskaźników źródło danych może stanowić audyt energetyczny ex
ante.
Ad. 3 i 4 Należy przedłożyć dokumentację techniczną dla całego projektu (łącznie część
kwalifikowalna i niekwalifikowalna). Aktualne kosztorysy, czyli sporządzone maksymalnie 6
miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu należy przedłożyć dla
wydatków kwalifikowalnych.
Wnioskodawcą w niniejszym konkursie jest Parafia. Wg dokumentu pn. "INSTRUKCJA
WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW" do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe.
W opisie wyszczególnione jest, że:
1. Zapis z instrukcji: "W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości
(Dz. U. z 2018, poz. 395 t.j. z późn. zm.) do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię
bilansu, rachunku zysków i strat". Parafia nie jest zobowiązana do sporządzania niniejszych
dokumentów.
2. Zapis z instrukcji: "W przypadku podmiotów niezobowiązanych ustawą o
rachunkowości do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię odpowiedniego formularza
podatkowego PIT (w przypadku spółek cywilnych, każdy ze wspólników musi przedłożyć
deklaracje PIT osobno) lub CIT, w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem
Skarbowym". W myśl Art. 13 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania osoby prawne kościołów (w tym parafie) i innych związków
wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności
niegospodarczej. Ustawa wskazuje również, że w tym zakresie osoby prawne kościołów nie
mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe.
Wnioskodawca w osobie Parafii nie prowadzi działalności gospodarczej oraz w związku z
tym nie prowadzi dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie rodzaju
dokumentu finansowego, jaki powinien zostać dołączony przez Parafię do wniosku o
dofinansowanie w konkursie nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18.

Ad. 1 i 2
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, każdy podmiot aplikujący o środki w ramach
Poddziałania 5.3.1 powinien przedłożyć dokumenty finansowe za okres 2 ostatnich lat
obrotowych. Ww. Instrukcja nie precyzuje, jaki rodzaj dokumentu powinien być przedłożony
przez dany typ Wnioskodawcy. IOK informuje, że należy dostarczyć takie dokumenty, które
pozwolą ocenić sytuację finansową Wnioskodawcy. W przypadku parafii, przykładowymi
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dokumentami mogą być: zestawienie stanu środków, zestawienie przychodów i kosztów lub
inne dokumenty przygotowywane na potrzeby instancji wyższych zgodnie z wewnętrzną
polityką jednostki.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż w ramach kryterium formalnego obligatoryjnego nr 1
Wnioskodawca jest kwalifikowany do wsparcia, weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca
będący przedsiębiorstwem, nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych
przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014) oraz czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej,
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z
rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).
___________________________________________________________________________
Pytanie 1.
Zgodnie z kryterium „Zgodność wspieranych projektów z przepisami dotyczącymi emisji
zanieczyszczeń i efektywności energetycznej” wymagane jest osiągnięcie poziomów
izolacyjności cieplnej obowiązujących od 2021 r. oraz aby zakres prac – w przypadku
obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wynikał z zaleceń konserwatorskich.
W przypadku obiektów zabytkowych często niemożliwe jest wykonanie termomodernizacji
przegród w celu osiągnięcia określonych poziomów izolacyjności cieplnej – wynika to ze
względów konserwatorskich (chociażby niedopuszczalne może być docieplenie ścian, gdyż
zniszczyłoby to zabytkowy charakter obiektu) lub ekonomicznych (czas zwrotu z inwestycji
jest tak długi, że wykonywanie robót dociepleniowych jest nieracjonalne).
Jak w tej sytuacji w ramach wymogu kryterium oceniony zostanie projekt dotyczący
zabytku, w którym przewidziano jedynie wymianę źródła ciepła ze względów j.w.?
Jak oceniony zostanie projekt w budynku niezabytkowym, w którym nie przewidziano
docieplenia przegród w celu osiągnięcia poziomów izolacyjności cieplnej obowiązujących
od 2021 r., gdy działanie w tym zakresie jest niezasadne ekonomicznie (np.
przeprowadzono termomodernizację kilka lat temu i do osiągnięcia wymogów
obowiązujących od 2021 r. wymagane byłoby zwiększenie grubości styropianu lub wełny
mineralnej o 2 cm, z czym wiązałoby się zniszczenie istniejącej nowej elewacji, a więc także
bardzo poważne koszty)?
Pytanie 2.
Czy uzyskanie zaleceń konserwatorskich, o których mowa w kryterium „Zgodność
wspieranych projektów z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności
energetycznej” wymagane jest także w zakresie wymiany oświetlenia w obiekcie
zabytkowym? Wydaje się, że taki wymógł byłby uzasadniony tylko w wyjątkowych
przypadkach, kiedy np. modyfikacja oświetlenia związana jest z ingerencją z jakiś zabytek
ruchomy (np. zabytkowy żyrandol).
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Pytanie 3.
Zgodnie z kryterium „Efektywność energetyczna” oczekuje się, że „wymiana
indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą
przeprowadzana jest jednocześnie z termomodernizacją lub taka termomodernizacja
została już wykonana”.
Jak oceniony zostanie wymóg kryterium w sytuacji instalacji nowego źródła na paliwo
gazowe lub biomasę w sytuacji, kiedy termomodernizacja nie może być wykonana
(budynek zabytkowy i wykonanie termomodernizacji jest niedopuszczalne) lub jest
niezasadna ze względów ekonomicznych (np. budynek jest docieplony, nie spełnia jednak
wymogów obowiązujących od 2021 r., ale podjęcia działań w celu ich spełnienia jest
niezasadne – zdaniem audytora czas zwrotu z inwestycji będzie bardzo długi)?
Pytanie 4.
Zgodnie z informacją na stronie 5 „Instrukcji wypełniania załączników” dotyczącą analizy
kosztów i korzyści analizę należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”. Zgodnie z podrozdziałem 9.2 „W
przypadku pozostałych projektów (nie zaliczanych do projektów dużych) zaleca się, aby
analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na
oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu”. Z kolei zapisy
„Instrukcji wypełniania załączników” można odbierać zarówno w ten sposób, że należy
przeprowadzić analizę zgodnie z podrozdziałem 9.1, zgodnie z podrozdziałem 9.2 lub
jednocześnie zgodnie z oboma podrozdziałami.
Czy w tej sytuacji (małe projekty) wystarczające będzie przeprowadzenie w studium
wykonalności analizy uproszczonej jak wskazano w podrozdziale 9.2, ewentualnie
dodatkowo z obliczeniem dynamicznego kosztu jednostkowego osiąganych rezultatów jak
wskazano w podrozdziale 9.3? Czy też może należy wykonać analizę ekonomiczną jak dla
projektu dużego, zgodnie z podrozdziałem 9.1? Wskazać trzeba, że pełna analiza opisana w
podrozdziale 9.1 obligatoryjna jest nawet nie dla wszystkich projektów dużych (patrz: pkt 1
podrozdziału 9.3).
Pytanie 5.
Zgodnie z „Instrukcją wypełniania załączników” model finansowy należy przygotować w
wariancie „Wnioskodawca z Projektem” i „Projekt”. Naszym zdaniem zapis ten sugeruje, że
projekty termomodernizacyjne zaliczone zostały przez IOK do kategorii 2 w rozumieniu pkt
6 podrozdziału 7.5 „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020”. Tymczasem w projektach termomodernizacyjnych
możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia
przychodów beneficjenta i możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i
nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów

5

operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta. Wynika z tego, że projekty tego
typu to projekty kategorii 1 w rozumieniu pkt 2 podrozdziału 7.5.
Naszym zdaniem zgodnie z „Wytycznymi” model finansowy może być przygotowany jak
dla projektów kategorii 1, czyli wystarczające powinno być przedstawienie analizy dla
projektu (wszelkie przychody i koszty związane z funkcjonowanie obiektu lub obiektów
objętych projektem) w wariancie „bez inwestycji”, w wariancie „z inwestycją” oraz
wariantu różnicowego („z inwestycją” minus „bez inwestycji”), tj. zgodnie z metodą
standardową, o której mowa w pkt 4 podrozdziału 7.5. Czy nasza interpretacja jest
prawidłowa? Chcemy przy okazji zauważyć, że przygotowanie wiarygodnej prognozy
finansowej dla jakiegokolwiek podmiotu (np. dla gminy) w perspektywie niemal 30 lat
(okres inwestycji + 25-letni okres referencyjny) jest niemożliwe i m.in. chyba z tego
względu wieloletnie prognozy finansowe j.s.t. przygotowywane są w perspektywie rzędu
10 lat.
Ad. 1 W przypadku obiektów zabytkowych nie ma obowiązku stosowania przepisów
dotyczących współczynników przenikania ciepła obowiązujących od 2021 r., o ile zostanie to
potwierdzone stosowną dokumentacją wydaną przez konserwatora zabytków z której
wynikać będzie, iż w danym obiekcie nie jest możliwe wykonanie prac które miałyby wpływ
na spełnienie tych norm. W opisanym przypadku w ramach kryterium „Zgodność
wspieranych projektów z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności
energetycznej” ocenie podlegać będzie:
- czy projekty wykorzystujące urządzenia do ogrzewania (dotyczy projektów, w efekcie
których wymienione/zmodernizowane zostaną indywidualne źródła ciepła), charakteryzują
się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i
normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią?
- czy w odniesieniu do obiektów ujętych w rejestrze zabytków, gminnej ewidencji zabytków
lub znajdujących się w strefie ochrony wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy, wskazanych w kolumnie
pn. Konserwator zabytków, zakres prac termomodernizacyjnych będzie prowadzony zgodnie
z zaleceniami konserwatorskimi?
Ad. 2 Otrzymanie zgody/zaleceń od konserwatora zabytków dotyczy prac, które takiej zgody
wymagają na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ad. 3 Za koszty kwalifikowalne może zostać uznany wyłącznie zakres prac wynikający z
audytu energetycznego. Po stronie Wnioskodawcy stoi przedstawienie informacji
świadczących o tym, iż niemożliwym/niewykonalnym jest wykonanie dodatkowych prac
(poza wymianą źródła ciepła) mogących poprawić efektywność energetyczną budynku.
Szczegółowe informacje powinny być zawarte w audycie energetycznym. Ponadto należy
pamiętać, że projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą
kwalifikowały się do dofinansowania. Ponadto projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła
muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co
najmniej 30%).
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Ad. 4 Możliwe jest przedstawienie analizy ekonomicznej projektu za pomocą metody
wskazanej w pkt. 9.2 Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych
na lata 2014-2020.
Ad. 5 Analiza powinna zostać przedstawiona w dwóch wariantach „Wnioskodawca z
Projektem” oraz „Projekt”. Należy pamiętać, że do oceny projektu w ramach kryterium
Wykonalność finansowa i ekonomiczna niezbędne są również informacje dotyczące sytuacji
finansowej Wnioskodawcy. Okres odniesienia został wskazany zgodnie z zapisami
Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, w
których wskazano okres odniesienia dla sektora energetycznego na 15-25 lat.
___________________________________________________________________________
Mam dotyczące uwzględnienia OZE w projektach
W Kryteriach formalnych II stopnia w kryterium: Efektywność energetyczna widnieje
zapis: Przy wyliczaniu oszczędności energii elektrycznej należy ująć oszczędność wynikającą
z likwidacji podgrzewaczy elektrycznych oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne.
Nie należy uwzględniać energii pozyskanej z OZE podczas gdy Kryteria
różnicujące/rozstrzygające - w kryterium: Kompleksowość projektu w zakresie działań
zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE
1. Jak należy rozumieć zapis w kryterium formalnym, czy np. kolektory słoneczne ( oze
to nie tylko fotowoltaika)służące do podgrzania wody należy czy nie uwzględniać w
wyliczeniu efektywności energetycznej?
2. Czy wobec powyższego w pkt audytu odnoszącym się do PROPOZYCJI
OPTYMALNEGO WARIANTU I ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA należy ujmować ująć
instalację fotowoltaiczną?
3. Jeżeli nie w jaki sposób należy , w aspekcie tego, że zakres inwestycji ma wynikać z
audytu, ująć np. panele fotowoltaiczne w audycie?
4. Jakie elementy ma zawierać Charakterystyka ekonomiczna optymalnego
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jeżeli planowane przedsięwzięcie służy
poprawie efektywności energetycznej i zawiera takie elementy :
termomodernizacja ( przegrody, okna itd.), wymiana podgrzewaczy elektrycznych
na nowe, montaż słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
modernizacja instalacji oświetlenia wraz opomiarowaniem zużycia energii
elektrycznej oraz instalacja fotowoltaiczna na potrzeby własne
Ad. 1 Kolektory słoneczne należy uwzględnić przy wyliczeniu wskaźnika efektywności
energetycznej, jeżeli podgrzanie wody za pomocą energii cieplnej wyprodukowanej przez
kolektory słoneczne przyczyni się zmniejszenia energii wykorzystanej na potrzeby c.w.u.
Ad. 2, 3, 4 z Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
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___________________________________________________________________________
Zwracam się z prośbą o informację czy w ramach naboru 5.3.1 można kwalifikować prace
inwestycyjne związane z zakupem oraz montażem instalacji odgromowej. Wydatek ten
stanowi zakres prac ujęty w audycie energetycznym jako niezbędny do uzyskania
optymalnej efektywności energetycznej.
W odpowiedzi na Państwa zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż koszt
kwalifikowalny może stanowić:
- demontaż oraz powtórny montaż instalacji odgromowej;
- wykonanie nowej instalacji wynikające z realizacji prac termomodernizacyjnych;
- przebudowa instalacji odgromowej kolidującej z montażem urządzeń OZE na dachu
budynku.
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