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 22.10.2015 r.

W rozdziale 17. Inne uwagi - Regulaminu Konkursu 5.3.1. wskazane jest (w Pkt 6. ):
"Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia, najpóźniej wraz z płatnością końcową,
dokumentu w postaci audytu ex post. Powyższe zobowiązanie należy potwierdzić adekwatnym
wskaźnikiem rezultatu. W przypadku tego wskaźnika wartość docelowa wskazana w polu
„Rok docelowy”
powinna być mierzona w momencie zakończenia finansowego projektu. IZ 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."
W związku z tym proszę o informację:
1. Czy audyt energetyczny ex post jest kosztem kwalifikowanym i może zostać ujęty w budżecie
projektu?
2. Jakie jest wymagana bądź oczekiwana metodyka opracowania audytu energetycznego ex
post (struktura, treść, zakres, etc.)
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że zgodnie zapisami Regulaminu konkursu IZ
RPOWP będzie zlecała wykonywanie/opracowywanie audytów energetycznych ex post, w
związku z tym taki wydatek nie może być kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1
Audyty energetyczne opracowane wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca
2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346) operują co do zasady pojęciem energii
końcowej – oszczędność energii podana w karcie audytu odnosi się do tego właśnie pojęcia.
Z kolei w wyjaśnieniu zawartym w „Przewodniku po kryteriach” odnośnie kryterium
merytorycznego dopuszczającego szczególnego nr 5 pojawia się pojęcie energii pierwotnej.
Wg jakich zasad należy przeliczać energię końcową na energię pierwotną, gdyż brak w tym
aspekcie jakichkolwiek wytycznych w dokumentacji konkursowej, a rozporządzenie
„audytowe” też do tego tematu się nie odnosi.
Pytanie 2
Czy w ramach kryterium merytoryczno-technicznego szczegółowego nr 1 brana pod uwagę
będzie ilość zaoszczędzonej energii końcowej czy pierwotnej? Ta sama wątpliwość dotyczy
kryteriów nr 2 i nr 4.
Pytanie 3
Jak w ramach kryterium merytorycznego dopuszczającego szczególnego nr 4 „Zmniejszenie
emisji CO2 w wyniku zmiany spalanego paliwa” należy liczyć redukcję emisji? Zasady
powinny być jednolite dla wszystkich projektów.
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że ocena projektów odbywa się na podstawie danych
zawartych w całej dokumentacji aplikacyjnej. Wszystkie podane dane zawarte w
dokumentacji muszą wynikać z audytu energetycznego ex-ante.
Ad. pyt. nr 1
Owszem, audyty operują pojęciem energii końcowej, ale ze względu na konieczność
szacowania emisji należy posługiwać się energią pierwotną. Z energii końcowej można dojść
do energii pierwotnej, audytor dokona tego poprzez pomnożenie wskaźników energii
końcowej przez współczynniki obrazujące umowną szkodliwość ekologiczną danego rodzaju
paliwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) dotyczącym metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na standardowym sposobie użytkowania
budynku lub części budynku, obliczamy trzy rodzaje energii: energię użytkową (EU), energię
końcową (EK) i energię pierwotną (EP). Ta ostatnia (EP) jest tą „najważniejszą”, gdyż jest
porównywana z granicznymi wartościami podanymi w innym Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie w sprawie warunków technicznym, jakim powinny
odpowiadać budynki (Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j.). Przy obliczaniu EP może okazać się
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pomocnym Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r., w którym w pkt 3.1.2. przedstawiono zależności podstawowe pomiędzy EP i EK.
Ad. pyt. nr 2
Pod uwagę będzie brana energia pierwotna, która dotyczy energii zawartej w źródłach, w tym
paliwach i nośnikach, niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową, z
uwzględnieniem sprawności całego łańcucha procesów pozyskania, konwersji i transportu do
odbiorcy końcowego.
Ad. pyt. nr 3
To na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek podania wszystkich, niezbędnych danych
pozwalających na ocenę projektu według przyjętych kryteriów oceny projektów w ramach
Poddziałania 5.3.1., w tym kryterium merytorycznego dopuszczającego szczególnego nr 4
„Zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zmiany spalanego paliwa”. Wielkości zmniejszenia
emisji CO2 powinny być zawarte w audycie; pomocnym przy obliczaniu wskaźnika może być
dokument Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
"Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych
do powietrza". Każdy Wnioskodawca powinien sam dokonać stosownych obliczeń, które
będą weryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------W kryterium dopuszczającym szczególnym nr 4 „Zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zmiany
spalanego paliwa (jeśli dotyczy)” wymóg do spełnianie określono następująco: „Czy w
odniesieniu do istniejących instalacji w modernizowanym budynku, wymiana źródeł ciepła
przyniesie znaczące (co najmniej 30%) zmniejszenie emisji CO2 ? Warunkiem spełnienia
kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do monitorowania.”
Czy kryterium to ma zastosowanie także w sytuacji, kiedy obiekt objęty projektem
wykorzystywał do tej pory lokalne źródło ciepła (kotłownia własna – olejowa, węglowa, itd.),
zaś w wyniku projektu zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej?

W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła muszą skutkować znaczną redukcją
CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany
spalanego paliwa). W opisanym powyżej przypadku nie zachodzi wymiana źródła ciepła a
jedynie rezygnacja na rzecz przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W takim przypadku
przedmiotowe kryterium nie ma zastosowania.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czy za: „system monitorowania i zarządzania energią” czasami można spotkać dodatkowe
określenie „inteligentne” można uznać zdalnie odczytywane liczniki ciepła (CO) oraz zużycia
wody (CWU) gdzie dalej dane te są zbierane w zorganizowanym systemie informatycznym i
każdy z mieszkańców ma możliwość w każdej chwili sprawdzić stan zużycia ciepła/wody i
dostosować sposób użytkowania w sposób optymalny kosztowo?
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że jeżeli przedstawiony powyżej system monitoringu
polega jedynie na odczycie danych stanu licznika ciepła/wody przez mieszkańca, który to sam
docelowo może mieć wpływ na stan zużycia ciepła lub pobieranej/zużywanej wody, to w
takim przypadku nie jest to inteligentny system monitorowania i zarządzania energią. Takie
działania mogą jedynie stanowić element procesu monitoringu, którego celem jest
gromadzenie informacji głównie o zużyciu i kosztach mediów, które będą pomocne w
bieżącym zarządzaniu tymi obiektami. Bieżący monitoring sytuacji energetycznej obiektów
stanowi jedno z narzędzi tzw. zarządzania energią i środowiskiem i obejmuje wszystkie
zadania związane z tworzeniem i eksploatacją bazy danych systemu zarządzania energią.
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