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ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3
Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakresu audytu energetycznego ex ante,
Instytucja Organizująca Konkurs informuje co następuje:
- zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu audyt energetyczny ex ante ma być sporządzony
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE
i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze dyspozycje zawarte w Załączniku nr VI
Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzanych w
ramach systemów zarządzania energią:
„Audyty energetyczne, o których mowa w art. 8, oparte na następujących wytycznych:
a) ich podstawą są aktualne, mierzone, możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne
dotyczące zużycia energii i (w odniesieniu do elektryczności) profili obciążenia;
b) zawierają szczegółowy przegląd profilu zużycia energii w budynkach lub zespołach
budynków, operacjach lub instalacjach przemysłowych, w tym w transporcie;
c) opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia (life-cycle cost analysis
– LCCA), a nie na prostym okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods – SPP),
tak aby uwzględnić oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji
długoterminowych oraz stopy dyskonta;

d) są proporcjonalne i wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie
rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie
istotnych możliwości poprawy.”
w szczególności zapisy lit. c, w przypadku gdy Wnioskodawca sporządzając audyt
energetyczny nie będzie mógł zastosować metody opartej na analizie kosztowej cyklu życia
(LCCA) a tylko metodę opartą na prostym okresie zwrotu nakładów (SPP), wtedy jest
zobowiązany w dokumentacji zawrzeć sekcję/rozdział, w którym będzie uzasadnienie
dokonanego wyboru, optymalnego w danych warunkach rozwiązania, tj. przyjętej
metody LCCA lub SPP. Jednocześnie należy pokazać, iż przyjęta metoda (LCCA lub
SPP) realizuje pozostałe kryteria zawarte w Załączniku VI do Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/WE i 2006/32/WE.
Powyższa informacja w formie zalecenia IOK, dotyczy procedury wyboru projektów oraz
dokumentów niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie nie
wpływa to na warunki konkursu, tj. nie pogarsza sytuacji Wnioskodawców i jest stosowane
jednakowo wobec wszystkich Wnioskodawców.

