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, które wpłynęły do dnia 31 października 2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach działania 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, prosimy o
odpowiedź na następujące pytanie:
 Czy w ramach konkursu będzie możliwe dofinansowanie termomodernizacji
budynku, który aktualnie nie jest użytkowany, a dzięki wykonaniu
termomodernizacji będzie ponownie użytkowany? Będzie budynkiem
przeznaczonym na potrzeby pomocy socjalnej (np. Środowiskowy Dom
Samopomocy).
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu planowanego w ramach
Poddziałania 5.3.1 możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie termomodernizacji
budynku, który aktualnie nie jest użytkowany pod warunkiem, że obecne wyłączenie z
użytkowania podyktowane jest jedynie brakiem podjętych działań termomodernizacyjnych, a
w wyniku realizacji projektu zostanie wznowiona działalność podmiotu opisana w nw.
definicji.
Zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z późn. zm.) budynkiem użyteczności publicznej jest
„budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej 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”.

Miasto rozważa złożenie projektu w ramach planowanego konkursu z 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 RPOWP na lata 2014-2020 polegającego na
termomodernizacji publicznych budynków oświatowych.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
1. Czy audyt starszy niż 6 miesięcy może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie
w ramach planowanego konkursu?
2. Czy zachodzi konieczność dokonania aktualizacji przedmiotowego opracowania?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach planowanego konkursu z
Poddziałania 5.3.1 nie będzie wymagane, aby audyt energetyczny był sporządzony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zgodnie jednak ze
specyfiką Poddziałania 5.3.1, z opracowanego audytu powinien jasno wynikać zakres
rzeczowy projektu (np. nabycie środków trwałych, roboty budowlane, prace instalacyjne,
itp.). Audyt energetyczny, powinien zawierać elementy umożliwiające dokonanie
obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych prowadzących do
osiągnięcia efektu energetycznego i ekologicznego oraz niezbędne informacje i dane
liczbowe umożliwiające ocenę oraz weryfikację wielkości tego efektu w wyniku
zastosowanych środków poprawy efektywności energetycznej, jak również w zależności od
uzgodnień z inwestorem, analizę ekonomiczną zalecanych usprawnień. Ponadto ważnym
jest, aby audyt odnosił się do projektu, wydatki przedstawione do dofinansowania wynikały z
przeprowadzonych pomiarów/analiz, a audyt potwierdzał zasadność ich poniesienia.
Dodatkowo, IOK podkreśla, iż ocenie podlegać będzie, czy w audycie energetycznym
założono przyjęcie docelowych wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wyniku realizacji projektu budynek/budynki nim
objęte będą musiały spełniać docelowe wartości współczynników przenikania ciepła
obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

SPZOZ planuje przeprowadzić termomodernizację budynków szpitala. W związku
z powyższym i planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach działania 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, prosimy o
odpowiedź na następujące pytania:
1.

Czy w ramach konkursu będzie możliwe dofinansowanie termomodernizacji
budynków ochrony zdrowia?

2.

Czy w ramach konkursu będzie obwiązywał warunek zapisany w konkursie z 2016
roku: „W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą
dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście
map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia”. Jeśli tak, to w
jaki sposób udowodnić zgodność z mapami, jeśli mapy opisują stan chorobowości i
zapadalności na choroby oraz zawierają prognozy zapotrzebowania na konkretne
świadczenia zdrowotne i aparaturę medyczną, a nie konkretne inwestycje
infrastrukturalne, w tym termomodernizacyjne w szpitalach?

3.

Czy na potrzeby konkursu w kontekście inwestycji szpitalnych będzie wymagana
opinia wojewody o celowości inwestycji?
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4.

Czy w ramach planowanego konkursu będzie wymagana pełna dokumentacja
techniczna i kosztorysowa tzn: projekt techniczny i kosztorys inwestorski? Czy
ewentualnie będzie możliwość przedstawienia kosztów inwestycji na podstawie
audytu energetycznego? Czy będzie możliwość przedstawienia programu
funkcjonalno-użytkowego?

Ad. 1, 2 W ramach planowanego naboru w ramach Działania 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w dalszym ciągu
będzie obowiązywał warunek, iż inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia
szpitalnego podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność
lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w
kontekście map potrzeb zdrowotnych. Warunek ten został nałożony rekomendacją Komitetu
Sterującego. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c (Działanie 5.3.1) obowiązującą
rekomendacją jest Uchwała nr 56/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5 października 2016r. w sprawie rekomendacji dla
kryteriów wyboru projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze
ochrony zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c – Wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.
Ad. 3 Nie będzie obowiązku posiadania opinii wojewody o celowości inwestycji.
Ad. 4 Zgodnie ze specyfiką Poddziałania 5.3.1, z opracowanego audytu powinien jasno
wynikać zakres rzeczowy projektu (np. nabycie środków trwałych, roboty budowlane, prace
instalacyjne, itp.). Audyt energetyczny, powinien zawierać elementy umożliwiające
dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych
prowadzących do osiągnięcia efektu energetycznego i ekologicznego oraz niezbędne
informacje i dane liczbowe umożliwiające ocenę oraz weryfikację wielkości tego efektu w
wyniku zastosowanych środków poprawy efektywności energetycznej, jak również w
zależności od uzgodnień z inwestorem, analizę ekonomiczną zalecanych usprawnień.
Ponadto ważnym jest, aby audyt odnosił się do projektu, wydatki przedstawione do
dofinansowania wynikały z przeprowadzonych pomiarów/analiz, a audyt potwierdzał
zasadność ich poniesienia.
W przedmiotowym konkursie wymagany jest również kosztorys inwestorski. Natomiast
rodzaj wymaganej dokumentacji technicznej będzie zależał od tego jakich pozwoleń będzie
wymagała inwestycja.

Przygotowujemy się złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji kościoła i
budynku należącego do parafii w ramach działania 5.3.1. Budynek należący do parafii
wynajmowany jest odpłatnie przez prywatnego właściciela, który prowadzi tam
przedszkole i szkołę podstawową. Przedszkole uzyskało właśnie upublicznienie, natomiast
szkoła pozostaje
prywatną szkołą podstawową. Czy będzie się można ubiegać o dofinansowanie w ramach
tego projektu na ten budynek? A może lepiej będzie złożyć dwa wnioski? Kościół jest
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znacznie większym budynkiem i wolelibyśmy otrzymać dotację na budynek świątyni niż na
którymś etapie miałoby się okazać, że trzeba zrezygnować z dotacji ze względu na budynek
obecnie mieszczący szkołę i przedszkole, lub ponosić zbyt wysokie koszt związane z
przygotowaniem
projektu.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 informuje, iż nie istnieją przeciwwskazania do objęcia termomodernizacji
budynku, w którym znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa wsparciem w ramach
Poddziałania 5.3.1. Zarówno budynek kościoła, jak też budynek przedszkola i szkoły spełniają
definicję budynku użyteczności publicznej wykazaną w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
W przypadku budynku wynajmowanego przez Parafię należy przeprowadzić test pomocy
publicznej, którego wynik pokaże, czy przedmiotowy projekt należy objąć pomocą publiczną.
Odnośnie złożenia jednego wniosku na całość inwestycji, lub dwóch wniosków (jednego na
budynek Kościoła, drugiego na budynek przedszkola i szkoły), IZ RPOWP informuje, że w
ramach Poddziałania 5.3.1 istnieje możliwość złożenia dwóch wniosków w odpowiedzi na
planowany nabór wniosków. Ostateczną decyzję podejmuje Wnioskodawca.

W Regulaminie konkursu do działania 5.3.1. wskazano, iż jako wydatki kwalifikowalne
można zaliczyć m.in.: wydatki związane z "Innymi kosztami przygotowawczymi (z
wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie, Studium
wykonalności), w szczególności kosztami projektu budowlanego lub/i dokumentacji
technicznej".
Bardzo proszę zatem o odpowiedź, czy kwalifikowalne mogą być kosztorysy,
inwentaryzacja i ekspertyzy techniczne?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu
(Podziałanie 5.3.1.) za koszty kwalifikowalne można uznać wszystkie niezbędne, wymagane
przepisami prawa dokumentacje związane z przygotowaniem projektu.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące naboru 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo mieszkaniowe.
Czy dopuszczalna jest niewielka rozbieżność w kosztach robót budowlanych pomiędzy
audytem energetycznym, a załączonymi kosztorysami z uwagi na uszczegółowienia z
kosztorysie inwestorskim? Dodam również, iż zakres robót budowlanych w kosztorysie jest
zgodny z zakresem prac termomodernizacyjnych wynikających z audytu energetycznego ex
ante. W związku z tym czy wyższa kwota kosztorysowa może stanowić w całości wartość
kwalifikowaną? (zakres zgodny z audytem, kwota niewiele większa od tej w kosztorysach
wynikająca z uszczegółowień)
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Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Instrukcją wypełnienia załączników
audyt energetyczny określa zakres prac niezbędny do przeprowadzenia w celu poprawy
efektywności energetycznej budynku. Natomiast kosztorys ma na celu potwierdzenie
racjonalności wydatków ujętych w budżecie projektu. Oznacza to zatem, iż wartość z
kosztorysu może być wyższa niż wynika to z audytu energetycznego, pod warunkiem że
zakres projektu jest tożsamy.

Nasza fundacja zamierza wykonać termomodernizację budynku byłej szkoły, który obecnie
nie jest użytkowany (budynek jest własnością fundacji). Po wykonaniu termomodernizacji
budynku zamierzamy w nim rozpocząć działanie ośrodka terapeutycznego dla osób
uzależnionych. Wówczas budynek będzie użytkowany przez 24 h na dobę.
 Czy obecnie, mimo, że budynek nie jest użytkowany, możemy ubiegać się o
dofinansowanie na jego termomodernizację w ramach ogłoszonego konkursu?


Jeśli możemy wystąpić o dofinansowanie – w jaki sposób należy wykonać audyt
energetyczny budynku. Czy w audycie przy obecnym pomiarze zużycia energii
przyjąć teoretycznie, ze budynek jest użytkowany w formie ośrodka dla osób
uzależnionych (budynek użytkowany 24h) i na tej podstawie określić ilość
zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji działań termomodernizacyjnych? Jeśli
nie, to w jaki sposób należy wykonać audyt energetyczny i wyliczyć ilość
zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu (skoro obecnie budynek nie
zużywa energii, ponieważ nie jest użytkowany).

Dodam, iż w ramach projektu zamierzamy wystąpić o dofinansowanie tylko i wyłącznie
kosztów związanych z termomodernizacją budynku. Wyposażenie ośrodka będzie
realizowane poza projektem, ponieważ nie jest to celem działania 5.3.1 RPOWP.
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami
Regulaminu konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej
termomodernizacji budynków „użyteczności publicznej”. Zatem analizując możliwość objęcia
wsparciem opisanego obiektu, należy uwzględnić obecny status budynku, mając na uwadze
definicję zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 j.t.), zgodnie z którą budynkiem użyteczności publicznej jest „budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej 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”. Dodatkowo należy pamiętać, że ubieganie
się o dofinansowanie przedmiotowego obiektu jest możliwe pod warunkiem, że obecne
wyłączenie z użytkowania podyktowane jest jedynie brakiem podjętych działań
termomodernizacyjnych, a działalność podmiotu zgodna z powyższą definicją, zostanie
wznowiona w wyniku realizacji projektu.
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W omawianym przypadku, kiedy termomodernizacja budynku stanowi jedynie pierwszy etap
prac, zmierzających do przywrócenia możliwości jego użytkowania, należy również mieć na
uwadze, że założone cele projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie, muszą zostać
osiągnięte po jego realizacji.
Zgodnie z dokumentacją konkursową, do kosztów kwalifikowalnych projektu, zaliczyć można
wyłącznie wydatki wynikające z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność
poniesienia musi potwierdzać audyt energetyczny ex ante, zatem zakres rzeczowy projektu
powinien wynikać z opracowanego audytu.
Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5
października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu
efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

W związku z planowanym naborem w konkursie dot. poddziałania 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne zwracam się z
prośbą o udzielenie informacji. Czy jest planowane spotkanie informacyjne / szkolenie w
sprawie niniejszego konkursu? Jeśli tak, to czy jest już znany termin?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na chwilę obecną nie jest planowane
zorganizowanie szkolenia dla Wnioskodawców planujących aplikować w konkursie z
Poddziałania 5.3.1. Niemniej jednak istnieje możliwość spotkań indywidualnych, bądź prepaneli.

Chciałabym uzyskać informacje dot. konkursu 5.3.1. Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne, a mianowicie jakie wskaźniki
ekonomiczne powinny zostać uwzględnione w Audycie energetycznym ex-ante? Czy należy
przedstawić tylko SPBT (Zgodnie z Rozp. ws szczegółowego zakresu i form audytu...) czy
wymagane są jakieś dodatkowe wskaźniki NPV, LCC itp. ?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Audyt energetyczny należy sporządzić zgodnie
z Rozporządzeniem 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.

Czy istnieje ograniczenie co do liczby stron, z ilu ma się składać Studium Wykonalności? W
Instrukcji wypełniania załączników widnieje bowiem jedynie zapis mówiący, iż:
"Wnioskodawca ma możliwość zastosowania indywidualnego podejścia w zależności od
potrzeb i złożoności projektu. Jednakże, należy unikać nadmiernego rozbudowywania
opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu. Informacje
powinny być konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi".
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Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż nie ma ograniczenia co do liczby stron Studium
wykonalności. Niemniej jednak prosimy o dwustronne wydruki dokumentów.

Miasto zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy w związku z planowanym
złożeniem wniosku na termomodernizację 3 budynków w jednym wniosku (konkurs RPO
WP Poddziałanie 5.3.1) istnieje możliwość zastosowania instalacji elektrycznej typu LED
oraz OZE tylko w jednym budynku? oraz czy w takim przypadku zgodnie z kryteriami
rozstrzygającymi mamy szanse na otrzymanie maksymalnej liczby punktów (20 pkt)?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w celu otrzymania 20 punktów w kryterium
punktowym nr 2 należy w ramach projektu:
1. osiągnąć oszczędności energii cieplnej,
2. osiągnąć oszczędności energii elektrycznej,
3. wykorzystać instalację oze lub CHP (kogenerację) lub rekuperację,
4. wybudować biogazownię o mocy do 40 kW wykorzystującą jako wsad frakcji organicznej
odpady komunalne lub poprzemysłowe.
Ww. elementy muszą być zamontowane/osiągnięte w ramach projektu, a nie każdego
budynku.
SPZOZ zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Podlaskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 konkursu w ramach 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, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP.
1. Czy możliwe jest kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu? Czy umowa o dofinansowanie projektu może być podpisana
później niż faktycznie poniesione wydatki? Czy możliwe jest rozpoczęcie inwestycji
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? I jak taka sytuacja wpłynie na
harmonogram realizacji projektu? Zaznaczyć należy również, że projekt będzie objęty
pomocą publiczną de minimis i czy w tej sytuacji możliwe jest poniesienie wydatków
przed podpisaniem umowy?
2. Czy Wnioskodawca może dołączyć do wniosku zaświadczenie organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz deklarację
właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną uzyskane do edycji
konkursu, która odbyła się w roku 2015, jeśli zakres rzeczowy projektu nie uległ
zmianie, czy musimy się o nie ubiegać jeszcze raz?
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Deklaracja w zakresie gospodarki wodnej została wydana przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska czy należy zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, aby deklaracja była ważna?
3. Wnioskodawca obok działalności statutowej prowadzi również działalność
gospodarczą (komercyjną) w obiekcie, który zamierza poddać termomodernizacji i w
związku z tym czy możliwe jest określenie wskaźnika działalności komercyjnej do
niekomercyjnej na podstawie uzyskanych przychodów?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż:
Ad. 1 W przypadku, gdy planowany projekt będzie objęty pomocą de minimis możliwe jest
rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie
również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 nie posiada zapisów
odnośnie spełnienia efektu zachęty.
Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z kryteriami oceny realizacja projektu nie może się
zakończyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Ad. 2 W przypadku, gdy zakres rzeczowy projektu nie uległ zmianie mogą Państwo
przedłożyć wcześniej uzyskane zaświadczenia. Nie ma potrzeby ponownie występować z
zapytaniem do odpowiednich organów. Niemniej jednak stosowne informacje należy
zawrzeć w dokumentacji aplikacyjnej.
Ad. 3 Zgodnie z pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadkach
infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeżeli, jest ona prawie wyłącznie wykorzystywana
do celów działalności niegospodarczej, Komisja uważa, że finansowanie takiej infrastruktury
może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że
użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj.
działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej do
eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o
charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność
gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze
niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność
gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do
wydajności infrastruktury. Przykładem działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym
może być okazjonalny wynajem przez organizację badawczą sprzętu i laboratoria partnerom
przemysłowym. Komisja uważa także, że finansowanie publiczne zwykłej infrastruktury
(takiej jak restauracje, sklepy lub płatne parkingi), znajdującej się w otoczeniu obiektów
wykorzystywanych niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, zazwyczaj
nie wywiera żadnego wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi,
ponieważ ta zwykła infrastruktura raczej nie będzie przyciągać klientów z innych państw
członkowskich i jest mało prawdopodobne, aby wpływ jej finansowania na inwestycje
transgraniczne lub przedsiębiorczość transgraniczną był większy niż marginalny).
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Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury odbywa się w oparciu o powierzchnię
infrastruktury, czas jej wykorzystania lub o inne wskaźniki (jeden lub kilka),
najodpowiedniejsze z punktu widzenia możliwego sposobu wykorzystania infrastruktury.
Metoda określania tego wskaźnika powinna zostać dopasowana do specyfiki danej
infrastruktury – możliwe jest wykorzystanie jako wskaźników wydajności infrastruktury np.
jej powierzchni, czasu jej użytkowania lub wartości nakładów absorbowanych przez
infrastrukturę. Mechanizm ten nie może być oparty na przychodach lub dochodach
osiąganych z działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Czy jeżeli przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze Natura 2000 i dotyczy wyłącznie
termomodernizacji budynków, to czy w takim razie konieczne jest pozyskanie przez
Wnioskodawcę Deklaracji Natura 2000 oraz Deklaracji organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w opisanej przez Państwa sytuacji nie jest
wymagane uzyskanie Deklaracji Natura 2000 oraz Deklaracji organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną.

Czy istnieje możliwość złożenia projektu partnerskiego w konkursie nr RPPD.05.03.01-IZ.0020-001/18? Reprezentuję Parafię, chcielibyśmy dokonać termomodernizacji budynku
kościoła. Zastanawiamy się, czy jest możliwość złożenia projektu partnerskiego z innymi
parafiami.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach konkursu możliwe jest aplikowanie
w formule partnerskiej.

Miasto zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy:
1) w przypadku złożenia wniosku na termomodernizację budynku mieszkalnego
należącego w pełni do beneficjenta (mieszkania komunalne) VAT jest kosztem
kwalifikowanym?
2) jakie kwoty powinniśmy uwzględnić pisząc wniosek o dofinansowanie - kwoty z
aktualnego audytu, czy kwoty z kosztorysów?
3) czy istnieje możliwość obliczenia/ oszacowania efektywności kosztowej ograniczenia
zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej (kryteria różnicujące pkt 1) dla naszego
projektu?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż:
Ad. 1 Organem, który jest uprawniony do potwierdzenia kwalifikowalności podatku VAT jest
Krajowa Administracja Skarbowa. W związku z tym zalecanym załącznikiem na etapie
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aplikowania jest interpretacja indywidualna Krajowej Administracji Skarbowej wydana w
przedmiotowym zakresie.
Ad. 2 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Instrukcją wypełnienia
załączników audyt energetyczny określa zakres prac niezbędny do przeprowadzenia w celu
poprawy efektywności energetycznej budynku. Natomiast kosztorys ma na celu
potwierdzenie racjonalności wydatków ujętych w budżecie projektu. Oznacza to zatem, iż
wartość z kosztorysu może być wyższa niż wynika to z audytu energetycznego, pod
warunkiem że zakresu projektu jest tożsamy.
Ad. 3 Do wyliczenia efektywność kosztowej ograniczenia zużycia energii należy podzielić
kwotę dofinansowania (zł) przez ilość zaoszczędzonej energii (MWh/rok).

Z zapisów dokumentacji konkursowej wynika, iż na etapie składania wniosków nie jest
wymagane przedłożenie pozwoleń na budowę (należy to zrobić na etapie podpisania
umowy o dofinansowanie). Co jednak w przypadku, jeżeli obiekty planowane do
termomodernizacji usytuowane są w strefie ochrony konserwatorskiej? Czy wówczas
pozwolenia powinny zostać przedłożone w momencie składania wniosku?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgoda konserwatora zabytków jest
dokumentem zalecanym, ale nie bezwzględnie wymaganym na etapie składania wniosku o
dofinansowanie projektu. Kopię ostatecznej decyzji należy przedłożyć najpóźniej do
momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
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