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 25.09.2015 r.

- czy wobec publikacji map PRM:
http://zdrowie.gov.pl/strona-303Mapy_Panstwowego_Ratownictwa_Medycznego_+Mapy_Panstwowego_Ratownictwa_Medy
cznego_.html dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku spełniony jest
zapis regulaminu:
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko
obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych
opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, w dniu 22.09.2015 r. zostało wysłane pismo do Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku informujące, że w dniu 18 września 2015 r. na
stronach Ministerstwa Zdrowia została opublikowana skonsolidowana mapa krajowa
obejmująca istniejące i planowane jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego (PRM), a tym samym warunek dotyczący projektów w zakresie
termomodernizacji w obszarze ochrony zdrowia, zawarty w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 dla Poddziałania 5.3.1, został spełniony.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- czy w projekcie może zaistnieć sytuacja, iż część projektu może być objęta pomocą
publiczną, część nie. Ma to miejsce w przypadku, gdy część nieruchomości będącej
przedmiotem planowanej termomodernizacji jest wynajmowana przez Wnioskodawcę, czy
wówczas należy wyodrębnić tą część i traktować ją jako część projektu podlegającej pomocy
publicznej i finansować ją w ramach pomocy de mini mis?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że projekty w ramach Poddziałania 5.3.1 mogą być objęte częściową
pomocą publiczną jak również pomocą de minimis. Oczywiście w części objętej pomocą z
zastrzeżeniem wszelkich warunków wynikających z GBER lub pomocy de minimis.

Dodatkowo musi istnieć jednoznaczne rozdzielenie (rachunkowe, księgowe, z koniecznością
monitorowania udziału części gospodarczej, tak aby założone relacje nie zmieniły się w
przyszłości bo grozi to nadmiernym wsparciem i nielegalną pomocą publiczną) części
gospodarczej i niegospodarczej (objętej i nieobjętej pomocą publiczną). Jednocześnie, z
punktu widzenia charakteru projektu – głęboka termomodernizacja - należy zauważyć, iż
takie jednoznaczne rozdzielenie części gospodarczej i niegospodarczej jest dość trudne.
Ponadto w przypadku wynajmowanej powierzchni, odpowiedź w tym zakresie została już
udzielona i opublikowana na stronie internetowej przy aktualnym konkursie w ramach
Działania 5.3.1 – zakładka PYTANIA i ODPOWIEDZI (udzielone do dnia 18.09.2015 r.):
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki
_na_1/poddzialania-531-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-w-tymbudownictwo-komunalne.html
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