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 18.09.2015 r.
Mam pytanie odnośnie kosztorysu inwestorskiego. W Instrukcji wypełniania załączników jest
zapis: „W przypadku, gdy projekt obejmuje 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).” Czy kosztorys dla inwestycji realizowanej na zgłoszeniu robót budowlanych
też ma być sporządzony zgodnie z tym Rozporządzeniem?

W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, że zacytowany zapis z Instrukcji wypełniania załączników
dotyczy tylko i wyłącznie inwestycji realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę.
Sporządzając kosztorys dla inwestycji prowadzonej na podstawie zgłoszenia robót
budowlanych należy pamiętać, iż kosztorys powinien obejmować wszystkie pozycje
kosztowe znajdujące się w budżecie oraz udokumentować koszty w sposób jasny,
szczegółowy i aktualny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy w ramach konkursu kwalifikują się budynki użyteczności publicznej podlegające
termomodernizacji, w których wynajmowana jest powierzchnia np.: pod działalność
gospodarczą, na cele mieszkaniowe, NZOZy posiadające kontrakt NFZ? Jeśli tak, to czy są
jakieś ograniczenia procentowe w kwalifikowalności kosztów wynajmowanej powierzchni?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż nie ma ograniczeń procentowych w stosunku do kosztów

wynajmowanej powierzchni. Jednocześnie, 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 pkt 2 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. W opisanym przypadku należy zastosować
proporcje procentowe uwzględniające procentowy udział lokali wynajmowanych do całości
powierzchni przedmiotowego budynku.
Należy jednak pamiętać, że wymienione prowadzone działalności powinny mieć
marginalne/poboczne znaczenie w powierzchni budynku ogółem, bowiem w przeciwnym
razie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia pomocy publicznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z zapisami punktu 4 Instrukcji wypełnienia załączników dedykowanej dla konkursu,
„dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, np.
programu funkcjonalno –użytkowego”, natomiast punkt 5 Instrukcji tj. Kosztorys inwestorski
mówi, że „w przypadku, gdy projekt obejmuje roboty budowalne Wnioskodawca powinien
przedstawić kosztorys inwestorski zawierający wszystkie planowane wydatki związane z
robotami budowalnymi, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 . …”.
1. Jaka formę ma mieć kosztorys przedkładany wraz z programem funkcjonalno –użytkowym,
aby spełniał wymagania konkursowe?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, iż Instrukcja wypełniania załączników dla Działania 5.3.1
dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, np.
programu funkcjonalno-użytkowego. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż w przypadku gdy
inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę należy przedstawić kosztorys
inwestorski 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, który obejmuje wszystkie
planowane wydatki związane z robotami budowlanymi. Natomiast sporządzając kosztorys dla
inwestycji prowadzonej na podstawie zgłoszenia robót budowlanych należy pamiętać, iż
kosztorys powinien obejmować wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie oraz
udokumentować koszty w sposób jasny, szczegółowy i aktualny.
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2. Czy usługa wykonania programu funkcjonalno – użytkowego i kosztorysu do PFU może być
ujęta w kosztach kwalifikowalnych projektu?
W odpowiedzi na Pana 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.

3. Czy dla projektów wymagających pozwolenia na budowę istnieje również możliwość
przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie programu funkcjonalno – użytkowego i
kosztorysu do PFU, a w trakcie oceny projektu wykonanie pełnej dokumentacji technicznej
(wraz z kosztorysem inwestorskim) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę? Jeśli tak
to czy należy spełnić jakieś dodatkowe warunki związane z tego typu sytuacją? Czy wykonanie
pełnej dokumentacji technicznej w tego typu sytuacji można ująć w kosztach kwalifikowalnych
projektu?
Regulamin konkursu dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w
uproszczonej formie (program funkcjonalno-użytkowy) wraz z kosztorysem sporządzonym
zgodnie z wymogami konkursu (patrz, odp. na pyt 1). Jednakże, przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć kopię prawomocnej
decyzji zezwalającej na rozpoczęcie realizacji inwestycji, której załącznikiem jest projekt
budowlany. Jeśli Wnioskodawca w trakcie oceny wniosku będzie dysponował projektem
budowlanym, może jak najbardziej złożyć dokumentację na tym etapie. Natomiast za koszt
kwalifikowalny może być uznana jedynie ta dokumentacja, która spełnia wymogi wskazane w
odpowiedzi na pytanie nr 2.
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4. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników w zakresie informacji do Studium
wykonalności powinno się wykonać między innymi „analizę wykonalności, popytu oraz
opcji”. Mając na uwadze specyfikę działania i konkursu tj. skierowanie na kompleksową
modernizację energetyczną budynków, w jaki sposób sporządzić analizę popytu, jakie
informacje taka analiza ma zawierać?
Informacje przedstawione w Studium Wykonalności powinny umożliwić ocenę projektu w
kontekście kryteriów przyjętych dla Działania 5.3.1. Analiza popytu jest punktem wyjścia do
planowania działań projektu. Przygotowując analizę popytu należy mieć na uwadze całość
budynków użyteczności publicznej, tzn. jakie jest zapotrzebowanie na kompleksową
modernizację tych budynków w gminie, dlaczego konkretny budynek będzie modernizowany
a dlaczego inne nie są ujęte w projekcie.
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