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 03.11.2015 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku ubiegać się będzie o dofinansowanie w
ramach RPO na lata 2014-20120 na działania RPPD.05.03.01-12.00-20-001/15 Instytucja
odlicza podatek VAT stosując proporcje z uwagi na występującą sprzedaż opodatkowaną i
zwolnioną. Przewidywany wskaźnik odliczenia VAT na 2015 wynosi 75%. pozostała cześć tj.
25% stanowi koszt instytucji.
W związku z powyższym czy właściwa jest interpretacja, że w części podatku nie podlegającej
odliczeniu czyli w tym przypadku 25% Vat jest wydatkiem kwalifikowalnym?

W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że stosowana zasada umożliwiająca częściową kwalifikowalność podatku
VAT jest zgodna a ustawą o podatku od towarów i usług art. 84 ust. 1, co również wynika z
zapisów w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.13 pkt 3 „Warunek określony w pkt 1 (ww.
Wytycznych) oznacza, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny
wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem
krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot
VAT.” Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do
corocznego informowania IZ o wyliczonym wskaźniku (proporcji) dla kolejnych okresów
rozliczeniowych, mając na uwadze zasady odliczania podatku od towarów i usług
uregulowane w art. 86 ustawy o VAT.

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

Czy wersję elektroniczną załączników – Studium wykonalności oraz analizy finansowe w
Excelu załącza się do wniosku poprzez generator, czy jedynie składa z wersją papierową?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za
pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w
terminie od 12 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r. do godziny 15:30. W związku z
powyższym przez system GWA2014 przesyłamy wyłącznie wniosek o dofinansowanie a
studium wykonalności należy złożyć:
- w wersji papierowej podpisane przez osobę upoważnioną;
- w wersji elektronicznej w formacie PDF;
- model finansowy w wersji papierowej podpisany przez osobę upoważnioną;
- model finansowy w wersji elektronicznej w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np.
XLS), w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy w przypadku uznania przez osoby oceniające projekt, że pewne wydatki w budżecie są
niekwalifikowane, projekt będzie mógł być poprawiony w tym zakresie, czy też będzie
oceniony negatywnie?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w zakresie §
11 Tryb pracy Komisji Oceny Projektów, pkt 5-7 i pkt 16 lit. a-c, który znajduje się na stronie
internetowej przy dedykowanym konkursie
http://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

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

Inwestycja będąca przedmiotem projektu nie wymaga pozwolenia na budowę, ale zgłoszenia
robót budowlanych.
1. Czy w Formularzu w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko w punktach A.3.1.3. i
A.3.1.4 należy wpisać daty czy pozostawić te pola niewypełnione?
2. Czy dokonanie zgłoszenia robót budowlanych może być dokonane np. w dniu 20 listopada
2015 r., czyli dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach trwającego obecnie
konkursu?
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W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, iż w przypadku gdy projekt wymaga tylko zgłoszenia robót budowlanych
należy wypełnić powyższe punkty następująco:
A.3.1.1. jeżeli nie wydano zezwolenia czyli w tym przypadku zgłoszenia robót budowlanych
zaznaczamy NIE;
A.3.1.3 – należy podać datę złożenia wniosku o zezwolenie na inwestycję czyli datę
zgłoszenia robót budowalnych;
A.3.1.4 – należy wskazać datę, kiedy upływa tzw. "milcząca zgoda" na użytkowanie (brak
sprzeciwu administracji);
A.3.1.5 – należy wpisać organ do którego zostało złożone zgłoszenie robót budowalnych.
Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, w
przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych są dokumentami zalecanymi, ale nie bezwzględnie
wymaganymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, jeżeli na
dzień złożenia wniosku nie będą Państwo posiadali dokumentu jakim jest zgłoszenie robót
budowlanych, to należy dostarczyć go niezwłocznie, po dokonaniu zgłoszenia robót
budowlanych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., własność w 100% Miasta może ubiegać się o
dofinansowanie termomodernizacji całego budynku w którego skład wchodzi część biurowa,
kasa, sekretariat, sklep.
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) - § 3 pkt 6 za pojęcie budynek
użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym
morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
lub socjalny. Budynki użyteczności publicznej to budynki przeznaczone do użytku ogółu
ludności.
Uwzględniając powyższe można uznać Państwa budynek, w którym mieści się siedziba firmy,
jako budynek użyteczności publicznej, tylko przy założeniu że służy do użytku ogółu
ludności.
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W związku z ogłoszonym konkursem 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 chciałbym zapytać się o następujące
kwestie:
- Jak będzie oceniony projekt w kryterium „Zwiększenie efektywności energetycznej w wyniku
realizacji projektu”, w którym kompleksowo zostaną zmodernizowane 2 oddzielne budynki budynki nie są ze sobą połączone należące do jednego zespołu szkół. Zgodnie z
wcześniejszymi informacjami wymagany będzie oddzielny audyt energetyczny na każdy
budynek. Jak zostanie więc oceniony projekt w tym kryterium kiedy w jednym budynku
osiągniemy efektywność energetyczną np. 41% (10 pkt) a w drugim 51% (15 pkt). Koszty
modernizacji obu budynków są też różne (z uwagi m.in. na inną kubaturę budynków,
powierzchnię itp.) i oba osiągają minimalną efektywność energetyczną tj. powyżej 25%. Ile w
takim przypadku projekt otrzyma punktów w ww. kryterium „Zwiększenie efektywności
energetycznej w wyniku realizacji projektu” i w jaki sposób zostanie to ocenione (10-15 pkt)?
Czy będzie wymagany wspólny audyt/(lub zestawienie kosztów, oszczędności) dla obu
budynków w tym przypadku?
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że nie ma obowiązku sporządzenia odrębnych
audytów jednak informacje i wielkości przedstawione w audycie powinny odnosić się do
każdego budynku z osobna tak żeby można byłoby potwierdzić minimalny wzrost
efektywności energetycznej na poziomie 25% budynku,
W odniesieniu do punktacji w przypadku gdy w ramach jednego projektu są modernizowane
dwa budynki, będzie liczona średnia ważona (udział kosztów w całkowitych kosztach
kwalifikowalnych).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto jak będzie oceniony taki projekt zakładający modernizację 2 oddzielnych budynków
w kryterium „Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających efektywność
energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE”. W jednym budynku przewidziana jest
rekuperacja w drugim natomiast jej nie ma ani nie przewidziano OZE. Czy projekt otrzyma w
tym przypadku 5 pkt – za oszczędność ciepła, energii elektrycznej i wykorzystanie instalacji
OZE lub rekuperacja o którym mówi przedmiotowe kryterium czy mniejszą liczbę punktów?
W odpowiedzi na Pana pytanie w ramach – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 - Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że w przypadku kryterium „Kompleksowość projektu
w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem
OZE” punktacja będzie wyliczona analogicznie, tj. średnia ważona dla obu budynków.
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