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 06.10.2015 r.

Czy podobnie jak w przypadku woj. zachodniopomorskiego (poniżej cytat z RPO dla tego
województwa) na poczet wymaganej poprawy efektywności 25% zaliczane będą inwestycje
poprawiające taką efektywność wstecz? Czyli np. ocieplenie budynku wykonane 3 lata temu.
Nie chodzi mi o kwestie zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ale wyłącznie do wymaganej
minimalnej efektywności.

W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (SZOOP 2014-2020), projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały
się do dofinansowania. Istnieje możliwość wsparcia projektu dotyczącego działań
stanowiących uzupełnienie wcześniej przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, przy
założeniu spełnienia wszystkich warunków wskazanych w SZOOP 2014-2020 oraz
Regulaminie konkursu. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku audyt
energetyczny ex ante sporządzony na potrzeby realizacji operacji, będzie zawierał i
potwierdzał zasadność zgłaszanych do dofinansowania działań w ramach przedmiotowego
projektu, polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej budynku. W celu
potwierdzenia warunku wzrostu efektywności energetycznej modernizowanego budynku o co
najmniej 25%, Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować (audyt energetyczny), iż
wzrost efektywności w ramach zgłaszanej do dofinasowania operacji, w tym wynikający z
dotychczas przeprowadzonych działań (w ostatnich 3 latach) osiągnie wymagane minimum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy w ramach dokumentacji konkursowej dla Naboru został przygotowany dokument pt.
katalog kosztów kwalifikowanych?
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nie został sporządzony odrębny dokument
jakim jest katalog kosztów kwalifikowalnych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeśli nie to na czym opierać się przy konstruowaniu zakresu inwestycji i kosztów
kwalifikowanych w ramach planowanego projektu?
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w zakresie określenia kosztów
kwalifikowalnych w ramach projektu należy mieć na uwadze zapisy/warunki znajdujące się,
m.in. w:
- Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020;
- Regulamin konkursu.
Ponadto, 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.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponadto informujemy, że w wyniku wykonanej przebudowy pomieszczenia mają być
przeznaczone nie na świadczenie lecznictwa szpitalnego lecz na cele Podstawowej Opieki
Zdrowotnej., które zgodnie z Art. 19. 1. Dziennik Ustaw z 2014 poz. 1138 nie wymagają
sporządzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy wyżej opisane wyjaśnienia dają możliwość
złożenia 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”.
W odpowiedzi na Pana powyższe zapytanie oraz w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w
dniu 02.10.2015 r. w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 – Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, że 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 oraz Regulaminie konkursu nie został spełniony.
Ponadto przytoczony przez Pana art. 19.1. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych dotyczy map potrzeb zdrowotnych krajowych
sporządzanych przez Ministra Zdrowia, a dla obszaru województwa – właściwy
wojewoda - sporządza się regionalną mapę potrzeb zdrowotnych (art. 95a).
Jednocześnie informujemy, iż obecnie na stronach Ministerstwa Zdrowia została
opublikowana jedynie skonsolidowana mapa krajowa obejmująca istniejące i planowane
jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Ponadto informujemy, iż
pierwsze mapy (onkologia i kardiologia) mają być udostępnione w październiku 2015 r.,
natomiast kolejne mapy pojawią się w okresie do 30 czerwca 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Witam, zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość wpisania do wniosku o
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, tj.
koordynatora, księgowej, itp.
W odpowiedzi na Pani pytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty
administracyjne związane z obsługą projektu są kosztami niekwalifikowalnymi w ramach
ogłoszonego konkursu. Zgodnie z rozdziałem 6.15 pkt 1 Wytycznych, koszty pośrednie
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(koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio
głównego przedmiotu projektu) mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile tak
stanowią Wytyczne lub wytyczne programowe. Instytucja Zarządzająca Programem
Operacyjnym określa warunki rozliczania kosztów pośrednich w ramach Programu
Operacyjnego oraz zgodnie z pkt 3 aby uznać koszt pośredni za kwalifikowalny Instytucja
Zarządzająca właściwym Programem Operacyjnym, musi zdefiniować katalog kosztów
pośrednich.
Mając na uwadze powyższe oraz zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jak
również Regulaminu konkursu, IZ RPOWP ze względu na brak określonego katalogu
kosztów pośrednich nie widzi możliwości kwalifikowania przedmiotowego wydatku w
ramach ogłoszonego konkursu RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15.
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