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 22.09.2015 r.
Czy budynek kościoła mieści się w kategorii obiektu użyteczności publicznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, paragraf 3 –
do użyteczności publicznej zalicza się m.in. miejsca kultu religijnego.
Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z tą definicją możemy ubiegać się o dofinansowanie na
termomodernizację budynku kościoła?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu działania 5.3.1. można ubiegać się o
dofinansowanie termomodernizacji kościoła, gdyż budynek przeznaczony na potrzeby kultu
religijnego jest budynkiem użyteczności publicznej (§ 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. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Witam, posiadamy budynek pływalni, docieplony, stolarka okienna jest wymieniona. Zwracam
się z zapytaniem czy na niżej wymieniony zakres prac jest możliwość otrzymania
dofinansowania w ramach naboru wniosków z poddziałania 5.3.1:
1. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii,
3. Analizę wariantową modernizacji układu energetycznego w celu optymalnego
zastosowania OŹE,
4. Koncepcję zmiany klasycznego systemu zasilania energetycznego na układ z
zastosowaniem OZE w Pływalni Powiatowej z uwzględnieniem:
- modernizacji sieci wewnętrznych (wentylacja, woda basenowa, cwu, co, elektryczna,
oświetlenie, układ wentylacyjno - klimatyzacyjny) w zakresie podniesienia sprawności
energetycznej obiektu,
- instalacji kolektorów solarnych na potrzeby ogrzewania wody basenowej, co i cwu;
- paneli fotowoltaicznych,

- pompy ciepła i gruntowych wymienników ciepła,
- zmiany systemu sterowania i regulacji urządzeń technologicznych.
W odpowiedzi na pytania 1, 3, 4 w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, że powyższe koszty mogą być kwalifikowalne w ramach
konkursu z poddziałania 5.3.1. Ponadto należy mieć na uwadze, iż 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.
Jednocześnie należy mieć uwadze, iż jednym z kryteriów dopuszczających oceny formalnomerytorycznej 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.
2. Analizę technologii oczyszczania wody basenowej i ewentualną propozycję zmiany
technologii oczyszczania wody basenowej,
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z treści powyższego
pytania nie wynika, czy przeprowadzona analiza w tym zakresie będzie skutkowała
zastosowaniem technologii, która będzie miała wpływ na zmniejszenie efektywności
energetycznej budynku basenu, co powinno być jednym z celów projektu. Mało
prawdopodobna jest poprawa efektywności energetycznej budynku w przypadku
zastosowania
nowoczesnej
technologii
oczyszczania
wody,
która
powoduje
zminimalizowanie zapotrzebowania na wodę w basenie poprzez wielokrotne skuteczne
oczyszczanie wody cyrkulującej w obiegu zamkniętym.
Jeżeli audyt energetyczny ex ante stwierdzi, iż założona Analiza technologii oczyszczania
wody basenowej i ewentualna propozycja zmiany technologii oczyszczania wody basenowej
jest zasadna i niezbędna, zaś audyt energetyczny ex post to potwierdzi, to takie wydatki mogą
być uznane za kwalifikowalne w ramach tego działania
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Czy do wniosku o dofinansowanie można wpisać termomodernizację dwóch budynków?
Budynki znajdują się w różnych miejscowościach.
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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jako podmiot publiczny, może
ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji całego budynku w którego skład wchodzi
część użytkowana jako budynek użyteczności publicznej oraz część budynku używana do
celów uzdatniania wody?

W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami 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.) - § 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, w którym mieści się siedziba firmy,
jako budynek użyteczności publicznej, tylko przy założeniu że służy do użytku ogółu
ludności. Natomiast budynek używany do celów uzdatniania wody, nie jest budynkiem
użyteczności publicznej, gdyż nie jest używany przez ogół ludności, jest przeznaczony do
oczyszczania wody przy pomocy znajdujących się w nim urządzeń.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Czy istnieje konieczność dołączania do wniosku uchwały rady gminy dotyczącej
zabezpieczenia środków własnych niezbędnych do realizacji projektu? – jeśli nie, to w jaki
inny sposób udokumentować posiadanie niezbędnych środków własnych?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż nie ma wymogu załączenia uchwały dotyczącej zabezpieczenia
środków ani na całość zadania ani na pokrycie wkładu własnego beneficjenta w momencie
składania dokumentów do konkursu. Jednocześnie we wniosku o dofinansowanie pkt IX.1
Lista oświadczeń Wnioskodawca oświadcza, że „zapewni wystarczające środki finansowe
gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym
wniosku”.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
projektu, będzie wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających prawidłowość
złożonych i podpisanych oświadczeń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy w sytuacji kiedy budynek szkoły jest w trakcie przebudowywania i w projekcie
uwzględniono również termomodernizację obiektu (której jeszcze nie zaczęto wykonywać)
można starać się o wsparcie tej części inwestycji, czy inwestycja będzie traktowana jako już
rozpoczęta?
W odpowiedzi na pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, iż w Państwa sytuacji, zgodnie z zapytaniem wynika, iż
dokumentacja budowlana uwzględniająca, m.in. termomodernizację budynku szkoły jest już
gotowa i zatwierdzona, a wynikiem jej jest prawomocne pozwolenia na budowę. W takim
przypadku, czyli po rozpoczęciu przebudowy i skompletowaniu całości dokumentacji,
wymagany dokument jakim jest audyt energetyczny ex ante trudno uznać za dokument, na
podstawie którego będzie można uznać wydatki, przedstawione we wniosku o
dofinansowanie, za zasadne i racjonalne z punktu widzenia celów projektu.
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