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 17.09.2015 r.

Zwracam się z pytaniem o kwalifikowalność następujących wydatków:
- przygotowanie dokumentacji technicznej (projekt architektoniczny, kosztorysy),
- studium wykonalności,
- audyt ex-ante i ex-post.

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 podrozdział 7.2 dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu jest kosztem kwalifikowalnym z
wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy mieć uwadze,
iż jednym z kryteriów dopuszczających oceny formalno-merytorycznej jest kwalifikowalność
wydatków. Trzeba pamiętać, że wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny z
kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie
zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu.
Trzeba podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie
tylko co do wartości ale również niezbędności. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż samo
opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, które jedynie mają na celu
wypełnienie wymogu formalnego, umożliwiającego dokonanie oceny wniosku o
dofinansowanie, a tym samym warunkujące przyjęcie danej inwestycji do realizacji, trudno
uznać za koszty kwalifikowalne. Przygotowane dokumenty mają służyć w szczególności
ocenie zasadności realizacji danej inwestycji. W przypadku gdy przedstawiona dokumentacja
obejmuje również przedsięwzięcia, które nie stanowią przedmiotu projektu, wydatki
kwalifikują się w proporcji, w jakiej odnoszą się do realizowanego projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jako Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy jesteśmy jednostką
organizacyjną samorządu terytorialnego. Na terenie naszego zakładu zlokalizowane są 3
budynki MPK - budynek administracyjny, budynek warsztatu i budynek myjni.
PYTANIE: Czy te budynki możemy traktować jako budynki użyteczności publicznej i we
związku z tym ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 5.3.1

W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, iż przy określaniu czy budynek można zakwalifikować jako
budynek użyteczności publicznej należy brać po uwagę zapisy Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 pkt
6 za pojęcie budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i 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. Budynki użyteczności publicznej to budynki przeznaczone do
użytku ogółu ludności.
Uwzględniając powyższe można uznać Państwa budynek administracyjny jako budynek
użyteczności publicznej, tylko przy założeniu że służy do obsługi pasażerów w transporcie
drogowym. Natomiast budynki warsztatu i myjni nie są budynkami użyteczności publicznej,
gdyż nie służą one obsłudze pasażerów transportu drogowego, nie są używane przez ogół
ludności, są przeznaczone do obsługi technicznej autobusów.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia
pomocy publicznej w Państwa projekcie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mamy zawiązaną spółkę celową w PPP sp. z o.o., której udziały podzielone są następująco:
- 49% udziałów ma JST
- 51% udziałów ma firma prywatna.
Czy w tym przypadku możemy aplikować o wsparcie?
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W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, iż sformułowanie PPP zastosowane w pytaniu interpretuje
jako partnerstwo publiczno- prywatne. Jeśli tak, to w takim przypadku Podmioty działające w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
mogą aplikować o wsparcie w ramach Poddziałania 5.3.1. Należy jednak pamiętać aby taka
spółka kapitałowa, powstała w następstwie podpisanej umowy o partnerstwie publicznoprywatnym zawartej pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym, działała tylko w
zakresie określonym w umowie o partnerstwie publiczno-prawnym, zgodnie z zapisami art.
14 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. 2009 nr 19
poz.100).
W przypadku, gdy podmiotem aplikującym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialności, to
zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze względu na strukturę
własnościową nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Poddziałania 5.3.1.
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