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 01.10.2015 r.
Pytanie: Proszę o odpowiedź jak w zakresie kryterium 2, tj. Kompleksowość projektu w
zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem
OZE zostanie oceniony projekt, w którym planowany jest do wykonania poniższy zakres
prac:
 ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych budynków
 ocieplenie podłóg piwnicy na gruncie, stropodachu wentylowanego oraz powierzchni
 wymiana okien w całym budynku,
 wymiana drzwi zewnętrznych,
 montaż w oknach nawiewników i wywiewników automatycznie higrosterowanych,
 wykonanie instalacji solarnej (zamontowanie kolektorów na dachu) i modernizacji
c.w.u.,
 modernizacja instalacji c.o.
Czy w zakresie przedmiotowego kryterium projekt otrzyma 10pkt.?
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Instytucja Organizująca Konkurs na wstępie pragnie podkreślić, że ocena formalnomerytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP), która stanowi
niezależne ogniwo w systemie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego. Jedynie KOP jest uprawniona do dokonania rzetelnej i
bezstronnej oceny spełnienia poszczególnych kryteriów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący RPOWP. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest na podstawie
złożonych przez Wnioskodawcę, w ramach danego konkursu, dokumentów. Pomocnym
narzędziem w interpretacji zapisów kryteriów wyboru projektów jest Przewodnik po
kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, zamieszczony wraz z dokumentacją konkursową. Z
informacji przedstawionych w pytaniu wynika, że zakres prac w wyniku realizacji projektu
wpływa na oszczędność energii cieplnej oraz zastosowane będą instalacje OZE.
Uwzględniając zapisy kryterium projekt mógłby uzyskać 10 pkt przy założeniu, że wykonanie
instalacji solarnej skutkować będzie oszczędnością ciepła i energii elektrycznej. Jednocześnie
należy mieć na uwadze, iż ocena będzie oparta o zapisy/informacje przedstawione w audycie
energetycznym ex ante oraz studium wykonalności.
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Czy jednostka budżetowa Gminy nie posiadająca osobowości prawnej, której działaniem jest
gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Miasta (budynki mieszkalne,
użyteczności publicznej) jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie w ramach
działania 5.3?

W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opis
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 oraz Regulaminu konkursu - podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o
wsparcie w ramach Poddziałania 5.3.1 są m.in. podmioty sprawujące zarząd
nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i
jednostki organizacyjne. Na podstawie informacji zawartych w Pani zapytaniu, IOK
informuje, iż taki podmiot jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach
Poddziałania 5.3.1. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodność Wnioskodawcy z typem
Beneficjenta jest badana na etapie oceny formalno-merytorycznej na podstawie
przedłożonych dokumentów, tj. wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi
załącznikami.
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Czy wymagana dokumentacja projektowa musi odnosić się tylko do kwalifikowanego do
dofinansowania zakresu prac?
Wnioskodawca posiada projekt budowlany na przebudowę kompleksową budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu, w którym ujęte są również roboty poprawiające efektywność
energetyczną wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego. Czy w takiej formie
projekt budowlany może pozostać, odrębnie skosztorysowano prace skutkujące poprawą
efektywności energetycznej?

W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że przygotowane dokumenty mają służyć w
szczególności ocenie zasadności realizacji danej inwestycji oraz potwierdzeniu zgodności
wydatków w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. A zatem dokumentacja
projektowa może zawierać elementy „szerszego” projektu obejmującego swoim zakresem
prace dotyczące wnioskowanej operacji jak też działań nie kwalifikujących się do wsparcia.
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1) Czy w ramach konkursu będzie kwalifikował się wniosek na termomodernizację kilku
budynków użyteczności publicznej, z których część została już zakończona? Zaznaczę, iż przed
wykonaniem termomodernizacji wykonany został audyt energetyczny.
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 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 o dofinansowanie w ramach
konkursu przez jeden podmiot lub złożenia jednego wniosku o dofinansowanie dotyczącego
kilku budynków użyteczności publicznej. Należy również mieć na uwadze, iż zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia jeśli
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem do Instytucji
Zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od
tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

2) Czy w przypadku złożenia wniosku obejmującego kilka budynków audyt energetyczny ma
dotyczyć odrębnie każdego budynku czy ma zostać wykonany jeden audyt na wszystkie
obiekty?
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że dokument jakim jest audyt energetyczny ex
ante może obejmować swoim zakresem kilka budynków lub dla każdego z budynków może
być wykonany osobno, w zależności jakie założenia przyjmie Wnioskodawca planując daną
inwestycję.
Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku gdy audyt energetyczny dotyczyć będzie
kilku budynków, to wzrost efektywności energetycznej będzie rozpatrywany w
odniesieniu do każdego budynku osobno, przy jednoczesnym spełnieniu warunków
zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.
Należy dodatkowo podkreślić, iż z audytu energetycznego ex ante powinny wynikać
zastosowane w ramach przedmiotowego projektu działania w odniesieniu do jednego
budynku lub wielu (każdego z osobna), które są niezbędne z punktu widzenia zwiększenia
efektywności energetycznej.
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3) Czy dobrze rozumiem, że to, kto zleci wykonanie audytu ex post tj. Beneficjent czy IZ
RPOWP będzie wiadome dopiero pod koniec realizacji projektu? Jeśli tak, to czy w jego
kosztach kwalifikowalnych można ująć wydatek na wykonanie tego audytu?
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że kosztem kwalifikowalnym może być tylko
dokument jakim jest audyt energetyczny ex ante. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż
zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu - przygotowanie audytu energetycznego ex ante
może być uznane za koszt kwalifikowalny po spełnieniu warunków określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Ponadto, że w celu potwierdzenia osiągnięcia rezultatów założonych w projekcie, Beneficjent
zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej wraz z płatnością końcową dokumentu w postaci
audytu energetycznego ex post. Instytucja Zarządzająca RPOWP zastrzega sobie prawo
zlecenia wykonania audytów energetycznych ex post. W związku z powyższym, Beneficjent
zobligowany jest odpowiednio wcześniej poinformować IZ RPOWP o zamiarze złożenia
wniosku o płatność końcową.
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Czy możliwe jest złożenie wniosku o dofinasowanie w ramach powyższego programu
planowanego do realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II na cele Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Brańsku”.
Nadmieniamy, że planowany remont dotyczy części pomieszczeń (parter) około 200 m 2 w
budynku Powiatu Bielskiego będącym w Trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej w
Brańsku jako jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego. Pomieszczenia użytkowane są
odpłatnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim jako
gabinety lekarskie. Docelowe po wykonaniu przebudowy pomieszczenia mają być
przeznaczone na cele Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczonej przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który też jest jednostką
organizacyjną Powiatu Bielskiego.
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 –
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nie jest możliwe złożenie wniosku o
dofinansowanie polegającego na remoncie części pomieszczeń w ramach Poddziałania 5.3.1.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP 2014-2020)
dla Poddziałania 5.3.1, wsparciem mogą być objęte projekty dotyczące kompleksowej (tzw.
głębokiej modernizacji wykraczającej poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki
energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji
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energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych
na terenie województwa podlaskiego. Projekty z zakresu kompleksowej modernizacji
energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowane
do dofinansowania. Natomiast wszystkie wydatki w ramach projektu, w tym ich niezbędność
w realizacji celów projektu, musi potwierdzić audyt energetyczny.
Ponadto należy podkreślić, iż w obszarze służby zdrowia wsparcie jest udzielane projektom
termomodernizacji obiektów, których funkcjonowanie jest uzasadnione w kontekście map
potrzeb zdrowotnych. Kwestie tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych reguluje
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 581). Na dzień dzisiejszy regionalne mapy potrzeb
zdrowotnych nie zostały przyjęte, a więc nie jest możliwe udzielenie wsparcia na projekty
termomodernizacyjne obiektów z obszaru służby zdrowia, gdyż wymóg zapisany w SZOOP
RPOWP 2014-2020 nie został spełniony.
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