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 i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 16.09.2015 r.
Czy w ramach konkursu na działanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznej
w tym budownictwo komunalne można do kosztów kwalifikowanych zaliczyć takie koszty jak
wymiana pokrycia dachowego ? Budynek o dachu dwuspadowym nas konstrukcji drewnianej
kryty blachą, poddasze nieużytkowe. Planowane jest ułożenie wełny mineralnej na stropie nad
ostatnią ogrzewaną kondygnacją (na posadzce poddasza nieużytkowego). Słaby stan dachu
może powodować przecieki a następnie zawilgocenie i gnicie wełny
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach
konkursu RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15, zgodnie z Regulaminem konkursu - wsparciem
będą objęte projekty dotyczące kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej
poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system
monitorowania i zarządzania energią) modernizacji energetycznej budynków użyteczności
publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego.
Natomiast wszystkie wydatki w ramach projektu, w tym ich niezbędność w realizacji celów
projektu, musi potwierdzić audyt energetyczny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chciałabym uzyskać odpowiedź dotycząca kwalifikowalności wydatków: od kiedy
kawalifikowane wydatki? Czy od dnia ogłoszenia konkursu czy też jak jest w wytycznych od 1
stycznia 2014r? Powiat Sokólski rozpoczął już realizację inwestycji i chciałabym wiedzieć czy
wydatki ponoszone już teraz będą zaliczone do kwalifikowalnych. Zrobiliśmy już
dokumentację, wyłoniliśmy inspektora nadzoru i podpisaliśmy umowę z wykonawcą.
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 okres kwalifikowalności
wydatków w ramach RPOWP 2014-2020 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. a kończy się 30
czerwca 2023 r. Realizacja projektu objętego wsparciem w ramach RPOWP 2014-2020 może
rozpocząć się przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, czyli 1 stycznia 2014 r.,
jednakże do współfinansowania kwalifikować się będą jedynie wydatki faktycznie poniesione
od ww. daty.
Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w

trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli
projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Beneficjenta.
Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena
kwalifikowalności planowanych wydatków. Przy ocenie kwalifikowalności wydatku należy
mieć na uwadze warunki zapisane w rozdziale 6.2 pkt 3 ww. Wytycznych. Przyjęcie danego
projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że
wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji
projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone. Ocena kwalifikowalności
poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie
obowiązków nałożonych na Beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z
przepisów prawa.
Należy również pamiętać, że wydatki, w ramach realizacji projektów dofinansowanych z
RPOWP 2014-2020, muszą być ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, o czym
jest mowa w rozdziale 6.5 ww. Wytycznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Czy możliwe jest złożenie przez jednego Beneficjenta dwóch wniosków o dofinansowanie w
ramach jednego konkursu? Wynika to z faktu, iż Beneficjent rozważa starania o
dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej oraz dofinansowanie
termomodernizacji budynku komunalnego. Obiekty znajdują się ponadto w dwóch różnych
miejscowościach.
2. Czy możliwe jest ujęcie w jednym wniosku o dofinansowanie dwóch inwestycji
polegających na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej oraz termomodernizacji
budynku komunalnego w dwóch różnych miejscowościach na terenie tej samej gminy ?
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Szczegółowy Opis
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 nie wyklucza możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku w ramach
konkursu przez jeden podmiot lub złożenia jednego wniosku wraz z ujęciem dwóch
inwestycji.
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż wszystkie wydatki w ramach projektu, w tym ich
niezbędność w realizacji celów projektu, musi potwierdzić audyt energetyczny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Czy w przypadku złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, tj. programu
funkcjonalno-użytkowego należy złożyć: kosztorys inwestorski (zgodnie z rozdziałem 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389)) czy kosztorys planowanych kosztów robót
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budowlanych i planowanych prac projektowych (zgodnie z rozdziałem 3 i 4 ww.
rozporządzenia)?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż w Instrukcji wypełniania załączników dla Działania 5.3.1 dopuszcza
możliwość złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, np. programu
funkcjonalno-użytkowego. Natomiast zapisy dotyczące kosztorysu inwestorskiego stanowią,
iż w przypadku projektów obejmujących roboty budowlane, Wnioskodawca powinien
przedstawić kosztorys inwestorski zawierający wszystkie planowane wydatki związane z
robotami budowlanymi, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr
130, poz.1389).
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