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1. Czy w ramach konkursu 3.2 kwalifikowalny jest zakup nieruchomości, który do tej pory był
wynajmowany przez wnioskodawcę. Projekt miałby polegać na wykupie nieruchomości i jej
pełnej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła.
Zgodnie z art. 38 za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do
osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Ustala się je w następujący sposób:
a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów
inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z
efektywnością energetyczną;
b) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez
odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie
zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica między kosztami obu inwestycji
określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne.
Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności
energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne.
Ponadto w dokumentacji konkursowej zawarta jest definicja głębokiej modernizacji, która będzie
miała tutaj również znaczenie i zastosowanie.
Z powyższego wynika, że zakup nieruchomości nie jest kosztem bezpośrednio związanym z
osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, dlatego też nie można go uznać za
koszt kwalifikowalny.

2. W działaniu 3.2 RPO WD warunkiem koniecznym do pozyskania dotacji jest uzyskanie
oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 35%. Jeżeli Wnioskodawca planuje
inwestycję w zakresie 3.2 A, a w jej ramach planuje działania modernizacyjne obiektu oraz
zastosowanie OZE (ogniw fotowoltaicznych), to czy energię pozyskaną z OZE wliczamy do
efektu?
Oszczędność energii musi się odnosić do poziomu inwestycji. Rozumiem, że Pana inwestycją jest
głęboka modernizacja obiektu. W przypadku takiej inwestycji jest możliwe zainstalowanie OZE w celu
osiągniecia celu głównego inwestycji tj. głębokiej modernizacji obiektu.
Oznacza to, że OZE przyczynia się wraz z modernizacją do oszczędności energii na poziomie nie
mniejszym niż 35% w stosunku do poprzedniego zapotrzebowanie na energię.

3. Zwracam się z pytaniem czy istniałaby możliwość dofinansowania w ramach poprawy
energetycznej przedsiębiorstwa kosztów budowy transformatora?
Zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,
EFS na lata 2014-2020”wydatkiem kwalifikowalnym jest – koszt lub wydatek poniesiony w związku z
realizacją projektu. W ww. wytycznych jak również w zał. nr 6 do SZOOP „Zasady kwalifikowalności
wydatków w RPO WD 2014-2020” wydatek w postaci wytworzenia urządzeń nie jest wymieniony jako
wydatek niekwalifikowalny.

Ponadto zgodnie z art. 38 Rozporządzenia będącego podstawą udzielenia pomocy w ramach
Działania 3.2 RPO WD na lata 2014-2020:
„za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia
wyższego poziomu efektywności energetycznej”
Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności
energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne.”
Zgodnie z powyższymi informacjami należy stwierdzić, że koszty wytworzenia urządzeń będzie
kosztem kwalifikowanym jeżeli koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej
realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione
następujące warunki:
•dany środek będzie na stałe zainstalowany w ramach danego projektu,
•będzie włączony w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu,
•wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
•koszt zakupu lub wytworzenia zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami o
rachunkowości.
Ponadto należy pamiętać, że wydatkiem jest wydatek spełniający warunki określone w pkt 6.2.3 ww.
Wytycznych, np.:
a) Został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie,
b) Jest zgody z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego w tym
przepisami regulującymi udzielanie pomocy Publicznej,
c) Jest zgodny z RPO WD i SZOOP,
d) Został uwzględniony w projekcie,
e) Jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
f) Został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
W uzasadnieniu wydatków należy uzasadnić dlaczego Wnioskodawca zdecydował się na wytworzenie
urządzenia a nie na jego zakup. Musi udowodnić, że jest to wydatek racjonalny i efektywny również w
odniesieniu do wysokości wydatku dostępnego na rynku. Koszty wytworzenia urządzenia nie mogą
być zawyżone.

4. Szykujemy projekt związany z głęboką termomodernizacją obiektów przedsiębiorstwa.
W związku z tym mam pytania:
-czy instalując kocioł na biomasę będzie można uzyskać punkty w kategorii - OZE? Czy
Biomasa jest tutaj traktowana jako OZE?
-czy wykorzystując instalację solarną na potrzeby podgrzania ciepłej wody w
przedsiębiorstwie - będzie możliwe wykorzystanie tej wody do celów technologicznych
i czy koszty z tym związane będą w całości kwalifikowane?
czy ewentualnie koszt podłączenia przedsiębiorstwa do miejskiej sieci ciepłowniczej
(przyłącze i węzeł cieplny) będą kosztami kwalifikowanymi?

Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco jeśli zostaną spełnione pozostałe warunki
określonych w dokumentacji konkursowej, między innymi:
1)
Efektywność energetyczna projektu związana z termomodernizacją obiektu na poziomie nie
mniejszym niż 35%,
2) Rodzaj działań określonych w projekcie mieści się w definicji głębokiej modernizacji określonej
w regulaminie konkursu,
3)
W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania zostaną spełnione dodatkowe wymogi
określone w dokumentacji konkursowej,
4) Wydatki wykazane we wniosku będą niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z wymogami
prawa, zapisami SZOOP i wytycznymi.
W opisie wniosku o dofinansowanie muszą znaleźć się informacje umożliwiające ocenę kryteriów
określonych w dokumentacji konkursowej. Niewskazanie określonych informacji lub informacji
budzących określone wątpliwości może doprowadzić do sytuacji, w której członek dokonujący oceny
uzna, że kryterium nie zostanie spełnione. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prawidłowego opisu
inwestycji we wniosku o dofinansowanie.
5. Jak należy zrozumieć zapis kryterium WYKORZYSTANIE OZE "Jeżeli udział energii z OZE
powstałej w wyniku realizacji projektu w łącznym zużyciu energii wynosi...".
Czy po zakończeniu projektu procentowy udział OZE wyliczany jest w odniesieniu do stanu
danego budynku, który podlega termomodernizacji (z kilku innych w firmie, które nie
podlegają) sprzed prac termomodernizacyjnych czy też wyliczany jest w stosunku do całości
zużycia energii w firmie? W kryterium jest napisane "w łącznym zużyciu energii."
Kryteria, które wskazane zostały w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu odnoszą się do danego
projektu/danej inwestycji, którą zamierza realizować potencjalny Wnioskodawca. W związku z tym
również kryterium „Wykorzystanie OZE” należy rozumieć jako udział energii z OZE powstałej w
wyniku realizacji projektu w łącznym zużyciu energii generowanej w efekcie realizacji tegoż projektu
(np. jeśli projekt zakłada termomodernizację hali produkcyjnej to „udział OZE wyliczany jest w
odniesieniu do stanu danego budynku, który podlega termomodernizacji (z kilku innych w firmie,
które nie podlegają) sprzed prac termomodernizacyjnych”.
6. Czy głęboka modernizacja może obejmować tylko jeden z poniższych elementów:
a. termomodernizację przegród zewnętrznych,
b. wymianę źródła ciepła,
c. wymianę oświetlenia,
d. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
lub kilka z nich czy wszystkie jednocześnie?
W regulaminie konkursu zawarta jest definicja głębokiej modernizacji obiektu.
Przedmiotem projektu może być realizacja jednego, dwóch lub kilku elementów wskazanych w
poszczególnych punktach wymienionych w definicji.

7. Na str. 6 regulaminu konkursu w punkcie 2 jest mowa o zmniejszeniu zapotrzebowania na
energię cieplną, elektryczną o 35%. Czy to zmniejszenie zapotrzebowania dotyczy sumy
obydwu energii czy każdej z osobna? Czy może dotyczyć tylko jednego rodzaju energii?
Wszystko zależy od tego co jest przedmiotem projektu i jaki jest jego zakres. W przypadku, gdy w
jednym projekcie w zakresie głębokiej modernizacji obiektu przewidujemy działania mające wpływ na
ciepło i energię elektryczną to w ramach „oszczędności energii” projektu należy brać pod uwagę
łączną oszczędność energii cieplnej i elektrycznej.
8. Na str. 6 regulaminu konkursu w punkcie 2 jest mowa o przeprowadzeniu właściwej oceny
potrzeb energetycznych obiektu na podstawie audytu energetycznego (w uzasadnionych
przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi). Co należy rozumieć pod pojęciem
uzasadniony przypadek (jakie to mogą być przypadki)?
Dokumentacja konkursowa nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem uzasadnionego
przypadku. Celem wykonania zdjęć termowizyjnych jest między innymi:
a) wizualne zweryfikowanie rezultatów zrealizowanego projektu,
b) zweryfikowanie jakości wykonania prac zrealizowanych w ramach projektu poprzez porównanie
zdjęć wykonanych przed i po realizacji inwestycji.
Mając jednak na uwadze rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia w ramach
Działania 3.2 zasadnym wydaje się, że w przypadku projektów dot. głębokiej modernizacji wykonanie
zdjęć termowizyjnych powinno być wykonane przed i po realizacji inwestycji.
Brak wykonania zdjęć z uwagi na brak zapisów odnoszących się do przedmiotowej kwestii nie będzie
skutkowało żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Niemniej jednak DIP zastrzega sobie iż w
sytuacjach budzących wątpliwości na podstawie złożonych dokumentów, w wyniku kontroli
Wnioskodawca będzie zobowiązany do zrealizowania dodatkowych działań takich jak np. wykonanie
zdjęć termowizyjnych.
9. Na str. 14 w punkcie 14 użyto sformułowania: „Intensywność pomocy przyznawanej na
badania, w tym na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami” Czy w
ramach tego projektu mogą być dofinansowane audyty energetyczne nie związane z
badaniami?
Zapis ten zawarty jest w treści przepisu zawartego w art. 49 rozporządzenia 651/2014 i brzmi
następująco: "Pomoc na badania, w tym audyty energetyczne, bezpośrednio związane z
inwestycjami, o których mowa w niniejszej sekcji, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu
art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3
Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I."
Mając na uwadze powyższy przepis należy stwierdzić, że audyt energetyczny rozumiany jest jako
jeden z rodzajów badania, który należy przeprowadzić mając na uwadze inwestycje określone w art.
38 sekcji 7 ww. rozporządzenia (efektywność energetyczna).
10. W punkcie 24 na str. 20 regulaminu użyto sformułowania: „Audyt należy przeprowadzić przed i
po realizacji projektu. Raport po audycie powinien zawierać opis i analizę istniejącego stanu
wykorzystywania energii”. W podanej w tym samym punkcie definicji audytu energetycznego

przytoczono dwa rozporządzenia bardzo precyzyjnie podające jakie dane ma zawierać raport z
audytu (bez używania tego sformułowania). Czy użyte w regulaminie określenie Raport po
audycie oznacza jakiś inny dokument, dodatkowy dokument?
Zapis przytoczony przez Wnioskodawcę został zapisany w regulaminie konkursu nieprecyzyjnie. Za
wyjątkiem przeprowadzenia audytu przed i po realizacji inwestycji Wnioskodawca nie ma obowiązku
wykonywania jakiegokolwiek dodatkowych raportów, badań analiz, chyba że wynika to wprost z
przepisów prawa.
11. Na str. 21 regulaminu konkursu jest mowa w punkcie c) o przeprowadzeniu analizy kosztowej
cyklu życia (LCCA) a nie na prostym czasie zwrotu. Na podstawie jakiego dokumentu
(metodyki) audytor ma oprzeć w/w analizę?
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, która określa minimalne kryteria dotyczące audytów energetycznych,
stanowi wytyczne dla Państw członkowskich do sporządzania krajowych podstaw prawnych
dotyczących efektywności energetycznej. Podstawą opracowania (rodzaj, sposób, zakres, minimalne
wymogi oraz metoda przeprowadzenia) audytu energetycznego są więc:
•Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 712 z późn. zm.);
•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 z
późn. zm.);
•Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn.
zm.);
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2012, poz. 962).
Podsumowując, przy sporządzaniu audytu energetycznego należy kierować się przede wszystkim
wytycznymi zawartymi w w/w aktach prawnych, a minimalne kryteria audytu zawarte w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej potraktować jako wytyczne dla Państw członkowskich do sporządzania krajowych
podstaw prawnych dotyczących efektywności energetycznej.
12. W naszej firmie posiadamy halę produkcyjną, która przeszła gruntowny remont, również pod
kątem energooszczędności. Obiekt został docieplony, wymieniono stolarkę okienną i
drzwiową. W celu zwiększenia energooszczędności wg. nowego audytu należałoby jeszcze
wymienić oświetlenie. Czy można otrzymać dotację na wymianę tego oświetlenia na
energooszczędne i wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne oraz jak będzie badany
poziom oszczędności? Czy całkowitego zużycia energii (łącznie z linią technologiczną?) czy tylko
oszczędności uzyskane na oświetleniu? Dodam, iż w hali znajdują się linie technologiczne,
których wymiana nie jest możliwa.

Z przedstawionych poniżej informacji wynika, że projekt będzie dotyczył głębokiej modernizacji
obiektów w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z
ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i
trigeneracji).
Za głęboką modernizację energetyczną należy rozumieć miedzy innymi wymianę oświetlenia oraz
innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku.
Dlatego też inwestycja w postaci wymiany oświetlenia wpisuje się w ww. rodzaj projektu możliwy do
dofinansowania, pod warunkiem, że:
a) Wnioskodawca nie rozpoczął prac (definicja art. 2 pkt. 23 rozporządzenia Komisji UE
651/2014) nad projektem przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
W tym zakresie należy mieć na uwadze, że projekt musi się rozpocząć po złożeniu wniosku o
dofinansowanie. Jeśli projekt wynikał z wcześniejszych założeń i był uwzględniony we wcześniejszym
audycie energetycznym, to wymiana oświetlenia jest kontynuacją projektu, który został wcześniej
rozpoczęty.
Jeżeli wcześniejszy audyt nie przewidywał wymiany oświetlenia natomiast Wnioskodawca w celu
osiągnięcia jeszcze lepszej efektywności energetycznej zleca wykonanie nowego audytu, z którego
wynika, że w celu poprawienia efektywności energetycznej dodatkowo jest konieczna wymiana
oświetlenia to projektu takiego nie należy traktować jako projektu rozpoczętego.
b) koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów
inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z
efektywnością energetyczną; w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność
energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie
inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy.
Różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną
i stanowi koszty kwalifikowalne.
Należy również pamiętać, że efektem realizacji ww. inwestycji musi być oszczędność energii na
poziomie nie mniejszym niż 35%.
Oszczędność energii (35%) bada się na poziomie inwestycji-projektu. Skoro inwestycja polega na
głębokiej modernizacji energetycznej obiektu to taki wskaźnik odnosi się do tego rodzaju inwestycji.
Nie wlicza się tutaj linii produkcyjnych, których modernizacja może stanowić odrębny rodzaj
projektu.
13. Proszę o informację dot. art 37 ust. 3 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014. Widnieje
tam zapis, że za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji, aby osiągnąć
poziom wyższy niż wymagają tego normy unijne. Proszę o informację, w jaki sposób
przedstawić wyliczenia kosztów kwal. aby nie budziły Państwa wątpliwości. Proszę też o
informację, jak weryfikowany będzie ów "poziom wyższy"?

Obowiązek prawidłowego określenia kosztów kwalifikowalnych należy do podmiotu ubiegającego się
o udzielenie pomocy, czego dokonuje we wniosku. Natomiast podmiot udzielający pomocy w każdym
przypadku jest zobowiązany do weryfikacji i potwierdzenia poprawności wskazania dokonanego
przez wnioskodawcę.
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, dopuszczalne są dwa sposoby określenia
kosztów kwalifikowalnych. Pierwszy z nich (art. 38 ust. 3 lit. a) znajdzie zastosowanie, gdy z całości
projektu inwestycyjnego możliwym jest wyodrębnienie dodatkowych kosztów (które zasadniczo
stanowić mogą osobną inwestycje) związanych bezpośrednio z osiągnięciem efektywności
energetycznej. W takim przypadku kosztem kwalifikowalnym będą wyodrębnione, dodatkowe koszty
inwestycji.
W drugim przypadku określania kosztów kwalifikowalnych (art. 38 ust. 3 lit. b), tj. gdy niemożliwym
jest wydzielenie kosztów, które bezpośrednio prowadzą do osiągnięcia wyższego poziomu
efektywności energetycznej, konieczne jest porównanie kosztów wspieranej inwestycji do podobnej,
mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w
przypadku braku pomocy. Określenie inwestycji referencyjnej oraz ograniczenie kosztów
kwalifikowalnych do różnicy pomiędzy kosztami inwestycji wspieranej a kosztami inwestycji
referencyjnej ma prowadzić do zapewnienia, że pomoc publiczna zostanie ograniczona jedynie do
części inwestycji związanej z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej.
W tym kontekście należy zauważyć, że inwestycja referencyjna powinna zostać ustalona przede
wszystkim w oparciu o kryteria techniczne i ekonomiczne. Inwestycją porównywalną pod względem
technicznym będzie w takim przypadku inwestycja o takich samych zdolnościach wytwórczych i
wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z
dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel). Dodatkowo, musi być ona wiarygodną ekonomicznie
alternatywą dla ocenianej inwestycji. Należy jednak podkreślić, że ustalenie wiarygodnej
ekonomicznie alternatywy powinno zostać przeprowadzone w odniesieniu do samej inwestycji (a nie
do ekonomicznego uzasadnienia decyzji inwestycyjnej beneficjenta, czyli niezależnie np. od
ewentualnych, jedynie potencjalnie możliwych korzyści związanych np. z wyborem najtańszej z
możliwych opcji) i polegać na właściwym oszacowaniu kosztów inwestycji referencyjnej. Ma być ona
wiarygodną, ale niekoniecznie najtańszą dostępną opcją.
Zakres możliwych do wykonania na podstawie art. 38 ust 3 rozporządzenia nr 651/2014 czynności
(prac) w związku ze zwiększaniem efektywności energetycznej jest niezwykle szeroki – od
najprostszych, najtańszych rozwiązań po rozwiązania kompleksowe obejmujące np. stworzenie
całego systemu zarządzania energią. Mając na uwadze powyższe, za inwestycję mniej efektywną
energetycznie należy uznać podobną inwestycję, w której przeprowadzono prace modernizacyjne o
mniejszym zakresie, z użyciem np. starszej technologii, materiałów niższej jakości itp., w wyniku
których efektywność energetyczna wzrosła w mniejszym stopniu niż w planowanej inwestycji
Na określenie kosztów kwalifikowalnych inwestycji wpływ będzie miał fakt, czy inwestycja, o
wsparcie której ubiega się wnioskodawca nie zostałaby zrealizowana nawet w przypadku braku
pomocy. Z takim przypadkiem mielibyśmy do czynienia np. w sytuacji, gdy obowiązek jej
przeprowadzenia wynikałby z konieczności dostosowania do znajdujących zastosowanie unijnych
norm środowiskowych lub ze stanu technicznego wspieranej instalacji/infrastruktury. Zgodnie z art.
38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014 pomoc nie może zostać udzielona w przypadku gdy
usprawnienia są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwa już
przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują. W sytuacji, gdy
przeprowadzenie całości inwestycji motywowane byłoby przyczynami, o których mowa powyżej, to
zasadniczo mielibyśmy do czynienia z niezachowaniem efektu zachęty, natomiast w przypadku gdyby
ta sytuacja dotyczyła jedynie projektu częściowo – to konieczne byłoby ograniczenie kosztów
kwalifikowalnych.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na specyfikę inwestycji wspierających osiągnięcie
efektywności energetycznej w budynkach. W przypadku tego typu projektów ustalenie inwestycji
referencyjnej może być trudne. Jeżeli nie można ustalić wiarygodnej inwestycji referencyjnej,
dopuszczalne jest, aby jako koszt kwalifikowalny uwzględnić całkowity koszt projektu. Jako podstawę
ustalenia kosztów stanowiłby wtedy art. 38 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014. Należy jednak
zdecydowanie podkreślić, że koniecznym byłaby w takim przypadku weryfikacja dokonana przez
podmiot udzielający pomocy, że prowadzona inwestycja w budynkach nie zostałaby przeprowadzona
ze względu np. na mające zastosowanie normy środowiskowe lub potrzeby inwestycyjne wynikające
ze stanu technicznego budynku. Należy podkreślić, że jako koszt kwalifikowalny nie można uznać
żadnych kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu
efektywności energetycznej. Odnosząc się do szczegółowych pytań w zakresie kwalifikowalności
wydatków, należy podkreślić, że art. 38 rozporządzenia nr 651/2014 przewiduje możliwość udzielania
pomocy inwestycyjnej na realizację konkretnego projektu. Kwalifikowalne mogą być więc jedynie
koszty, które mają charakter inwestycyjny i są bezpośrednio związane z jej realizacją. Mając to na
uwadze należy zauważyć, że taki charakter będzie miało przygotowanie projektu budowlanego oraz
nadzór inwestorski, w przeciwieństwie do kosztów przeprowadzenia audytu energetycznego (którego
koszty mogą jednakże zostać objęte pomocą na podstawie art. 49 rozporządzenia nr 651/2014).
14. Proszę o informację, czy w ramach Działania 3.2 RPO WD może ubiegać się o dofinansowanie
spółka akcyjna, której większościowym udziałowcem jest Województwo Dolnośląskie.
Dokumentacja nie wyklucza udziału w konkursie w ramach Działania 3.2 przedsiębiorstw z
większościowym udziałem JST.
15. W ramach realizacji projektu zaplanowana jest wymiana opraw oświetleniowych na oprawy
led-owe bardziej energooszczędne niż obecnie eksploatowane. Czy taka modernizacja
oświetlenia może zostać uznana za wydatek kwalifikowany w ramach projektu?
Wymiana opraw na bardziej energooszczędne jest wydatkiem kwalifikowanym w konkursie 3.2.
16. Proszę o odpowiedź, czy dla działania 3.2 schemat A inwestycja która nie polega na
termomodernizacji ani na wymianie źródeł ciepła musi wykazywać wskaźnik „Redukcja emisji
gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” oraz
„Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji” skoro są to wskaźniki RPO
czyli jak mowa w instrukcji „obligatoryjne”? Skoro projekt Wnioskodawcy nie wiąże się z
osiąganiem takich wskaźników to mimo to trzeba je wybrać i ewentualnie w opisie źródeł
informacji wpisać „nie dotyczy”, czy w ogóle ich nie wybierać?
Należy wybrać wszystkie obligatoryjne wskaźniki, (uwaga!) ale jeśli są adekwatne dla celu, realizacji
projektu (typu projektu) oraz wszystkie fakultatywne, które obrazują realizację i cel projektu.
Kluczowa w tym przypadku jest adekwatność wskaźnika tzn. dany wskaźnik jest obligatoryjny do
wybrania pod warunkiem, że jest adekwatny dla danego celu projektu. Należy podać wartości
bazową równą 0 oraz wartość docelową dla wszystkich wybranych wskaźników.”
17. Czy termogramy będące elementem audytu powinny być ogólne, czy bardziej szczegółowe? Czy
są jakieś wytyczne w tej sprawie?

Nie ma konieczności wykonania termogramów. W uzasadnionych przypadkach na etapie kontroli
może być wskazane wykonanie takich zdjęć uzasadniających efekt wykonanej inwestycji w zakresie
głębokiej modernizacji energetycznej obiektu.
18. Czy niezbędne jest sporządzenie studium wykonalności do składanego projektu/ wniosku?
Nie ma konieczności wykonania studium wykonalności w tym konkursie.
19. Jak należy rozumieć kryterium nr 15 – Struktura administracyjna – potencjał administracyjny.
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku. Jakie zaplecze organizacyjno - techniczne
musi przedstawi Beneficjent przy tego typu projektach?
Poprzez strukturę administracyjną – potencjał administracyjny należy rozumieć to jakimi Państwo
dysponują zasobami technicznymi (urządzenia), administracyjnymi, ludzkimi umożliwiającymi
realizację projektu. Ww. zasoby należy wymienić i opisać w pkt. 6 i 7 sekcji C wniosku o
dofinansowanie.
20. Jak jest rozumiany zapis w dokumencie pn. ,,Kryteria…” dla kryterium: KOORDYNACJA

PROJEKTU Z PLANAMI ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA DANEGO OBSZARU?
W przypadku wymiany lub modernizacji źródeł ciepła w ramach głębokiej modernizacji
Wnioskodawca w odpowiednim punkcie wniosku musi wykazać, że realizacja inwestycji wynika z
braku uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze poprzez
analizę wariantów realizacji projektu.
Jeżeli przedmiotowy wariant został przedstawiony w opisie innego punktu wniosku, w uzasadnieniu
należy wskazać, odniesienie do tego punktu (np. Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych).
Ponadto w opisie odpowiedniego pkt. wniosku w celu wykazania koordynacji projektu z planami
rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru należy udowodnić, że wariant braku podłączenia do
sieci został uzgodniony z odpowiednimi podmiotami podając następujące informacje:
Nazwę i adres podmiotu,
Datę uzyskania informacji,
Zakres uzyskanych informacji.
21. Jeżeli firma konsultingowa chce przeprowadzić termomodernizację budynku (firma zamierza
kupić solary i inne urządzenia wykorzystujące efektywność energetyczną), którego jest
właścicielem (po przeprowadzonym remoncie chce prowadzić tam swoją działalność), w tej
chwili użytkuje inny budynek. Czy w związku z przeprowadzoną inwestycją spełnia kryteria pod
nabór dotacyjny w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP, a dokładnie
schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna budynków?
Zapewne Państwa firma należy do sektora MŚP, zatem może być wnioskodawcą. Należy pamiętać,
aby efektem realizacji była oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35%.
Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji ma być
oszczędność energii (definicja efektywności energetycznej) na poziomie nie mniejszym niż 35%.
„efektywność energetyczna” oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub
oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności

energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków
zewnętrznych wpływających na zużycie energii.
Oszczędność energetyczna będzie wynikała z tzw. audytu energetycznego przeprowadzonego przed i
po zrealizowaniu inwestycji. Audyt dołączony do wniosku o dofinansowanie stanowi wydatek
kwalifikowalny na podstawie pomocy de minimis. Natomiast audyt energetyczny po zrealizowaniu
inwestycji stanowi pomoc publiczną i jest kwalifikowalny na podstawie Rozporządzenia Komisji UE
651/2014.
22. W opisie kryterium specyficznego "Wykorzystanie OZE" jest informacja o "udziale energii z OZE
powstałej w wyniku realizacji projektu". Czy musi to być energia elektryczna, czy może to być
też energia cieplna lub chłodnicza?
Kryterium „Wykorzystanie OZE” jak wskazuje opis kryterium „(…) jeżeli udział energii z OZE powstałej
w wyniku realizacji projektu w łącznym użyciu energii wynosi (…)”dotyczy jakiejkolwiek energii
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Kryterium, nie wskazuje o jaki konkretny rodzaj energii
chodzi, niezbędnym elementem jest fakt, że energia musi pochodzić z OZE.
23. Czy w ramach zakresu dotyczącego przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji hali
produkcyjnej polegające na:
- ociepleniu ścian zewnętrznych,
- ociepleniu stropodachu,
- wymianie okien/drzwi/bram zewnętrznych,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
- modernizacji wentylacji.
wnioskodawca – będący średnim przedsiębiorstwem powinien przeprowadzić audyt energetyczny
czy audyt efektywności energetycznej?
Czy wskazany zakres może być rozumiany jako głęboka termomodernizacja, zakładając że spadek
zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji będzie wynosił min. 35%?
Ponadto proszę o wskazanie czy zakres ten wymaga przedłożenie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania administracyjnego w
sprawie wydania ww. decyzji.
Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji ma
być oszczędność energii (zobacz definicja efektywności energetycznej) na poziomie nie mniejszym
niż 35%.
„efektywność energetyczna” oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub
oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności
energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków
zewnętrznych wpływających na zużycie energii.
„projekt na rzecz efektywności energetycznej” oznacza projekt inwestycyjny, który zwiększa
efektywność energetyczną budynku.
Oszczędność energetyczna będzie wynikała z tzw. audytu energetycznego przeprowadzonego przed i
po zrealizowaniu inwestycji.

Jeśli inwestycja mieści się w zakres audytu energetycznego wówczas należy sporządzić audyt
energetyczny, jeśli jednak inwestycja będzie obejmowała elementy wychodzące w skład audytu
energetycznego wówczas należy sporządzić audyt efektywności energetycznej.
Audyt dołączony do wniosku o dofinansowanie stanowi wydatek kwalifikowalny na podstawie
pomocy de minimis, natomiast audyt energetyczny po zrealizowaniu inwestycji stanowi pomoc
publiczną i jest kwalifikowalny na podstawie Rozporządzenia Komisji UE 651/2014.
O tym, czy projekt znacząco oddziałuje na środowisko lub może potencjalnie oddziaływać na
środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Jeśli Państwa przedsięwzięcie nie jest wymienione w ww. rozporządzeniu nie wymaga uzyskania
decyzji środowiskowej. Każda sprawa jednak jest traktowana indywidualnie w zależności od tego czy
była wydana wcześniej decyzja środowiskowa czy też nie.
Niejednokrotnie zmiana użytkowania nieruchomości lub zamontowanie określonej instalacji wymaga
decyzji lub zmiany wydanej już decyzji środowiskowej. Jeśli Państwo chcą mieć pewność mogą zgłosić
się do urzędu w celu złożenia zapytania czy Państwa projekt wymaga sporządzania decyzji
środowiskowej czy zmiany decyzji.
24. Czy firma, która otrzymuje pomoc publiczną, gdyż jest zlokalizowana w strefie ekonomicznej
może wziąć udział w niniejszym konkursie? Gdzie mogę znaleźć zasady opisujące co jest
pomocą publiczna a co pomocą de minimis?
Szczegółowe zapisy dotyczące kumulacji pomocy, otrzymanej na podstawie Rozporządzenia Komisji
UE 651/2014 zawarte są w art. 8.
Zgodnie z ww. przepisem:
a) obowiązek zgłoszenia oraz maksymalnych progów intensywności pomocy uwzględnia się
całkowitą kwotę pomocy państwa,
b) jeżeli
finansowanie Unii
(nie
pod
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jest
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uwzględnia się wyłącznie pomoc państwa, pod warunkiem że łączna kwota finansowania
publicznego przyznanego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza
najkorzystniejszej stopy finansowania określonej w obowiązujących przepisach prawa Unii;
c) wyłączoną pomoc można kumulować z wszelką inną pomocą państwa, pod warunkiem że
środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych,
d) brak jest możliwości kumulowania wyłączonej pomocy z inną pomocą państwa w odniesieniu do
tych
samych
kosztów
kwalifikowalnych,
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lub
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najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej
pomocy,
e) pomocy państwa wyłączonej na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych nie można kumulować z żadną pomocą de minimis w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomów
intensywności pomocy określonych w rozdziale III rozporządzenia 651/2014.

W przypadku pomocy de minimis należy miec na uwadze, że w ciągu trzech lat podatkowych jeden
przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy więcej niż 200 lub 100 (drogowy transport towarów) tys.
euro.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podmiot zlokalizowany w stresie ekonomicznej
może otrzymać wsparcie w ramach ww. rozporządzenia, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki
wynikające z kumulacji pomocy określone powyżej.
Zapisy opisujące jaka pomoc stanowi pomoc publiczną a jaka pomoc jest pomocą de minimis są
zawarte miedzy innymi na stronie Internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który
opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom ramach programów pomocowych.
25. Czy w schemacie: 3.2.C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w
przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne
energetycznie) – inwestycja w oświetlenie na hali produkcyjnej spełnia wymogi?
Wymiana oświetlenia budynku jako rodzaj projektu może być przedmiotem dofinansowania w
ramach Działania 3.2 A, zgodnie z definicją głębokiej modernizacji, wskazaną w dokumentacji
konkursowej.
Działanie 3.2.C ma na celu zastosowanie technologii, które są efektywne energetycznie w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywnie energetycznie.
Np. wnioskodawca planuje zakup takiej technologii, która spowoduje, że jego linia produkcyjna
będzie bardziej efektywna energetycznie.
26. Czy aby zastosować TIK można w ramach inwestycji wymienić urządzenia opomiarowujące –
nowe urządzenia mają właściwy moduł dający możliwość zarzadzania on-line?
Zgodnie z dokumentacją konkursową w ramach wszystkich schematów Działania 3.2 jest możliwa
realizacja działań mających na celu wdrożenie inteligentnych systemów zarzadzania energią w
oparciu o technologię TIK.
Przez wdrożenie sytemu należy rozumieć: etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i
dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika.
Sama wymiana określonych części, bez zmiany systemu nie może być przedmiotem projektu.
27. Czy kryterium specyficzne "Redukcja emisji CO2" odnosi się do wszystkich wniosków
składanych w ramach Działania 3.2 RPO WD? Opis pod nazwą kryterium mówi, że dotyczy ono
"wymiany lub modernizacji źródeł ciepła w ramach głębokiej modernizacji", w opisie znaczenia
kryterium jest jednak zapis, że 0 pkt. oznacza odrzucenie wniosku.
Należy mieć na uwadze, że celem działania 3.2 jest efektywność energetyczna rozumiana jako ilość
zaoszczędzonej energii ustalona w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem
ośrodka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu z jednoczesnym
zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.
Należy sobie zadać pytanie czy projekt, który zamierzają Państwo zrealizować przyczyni się do
zmniejszenia zużycia energii (w Państwa przypadku obiektu), jak określono w dokumentacji
konkursowej o min. 35% co musi zostać potwierdzone przez przeprowadzony audyt energetyczny
przed i po realizacji inwestycji.
Z opisu pytania wynika, że projekt będzie polegał na budowie systemu klimatyzacji ,w oparciu o
rozbudowany system o układ wody lodowej pompy.

Jeżeli:
1) projekt można przyporządkować do jednego z rodzajów inwestycji zgodnie z definicją „głębokiej
modernizacji”,
2) celem projektu jest oszczędność energii obiektu na poziomie nie mniejszym niż 35%,
3) dodatkowo w przypadku projektów polegających na wymianie lub modernizacji źródeł ciepła w
ramach głębokiej modernizacji nastąpi redukcja emisji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji
(pozostałe wymogi szczegółowo są określone w dokumentacji konkursowej) wówczas projekt może
być przedmiotem dofinansowania w ramach Działania 3.2.
Kryterium „Redukcja emisji CO₂” odnosi się do wszystkich projektów mających na celu wymianę lub
modernizację źródeł ciepła w ramach głębokiej modernizacji. W dokumentacjach programowych i
dokumentacji konkursowej w tej kwestii nie przewidziano żadnych wyjątków czy też wyłączeń. Jeśli w
ramach projektu nastąpi wymiana lub modernizacja źródeł ciepła wówczas w wyniku projektu musi
nastąpić redukcja CO2 na poziomie nie mniejszym niż 30%.
28. We wzorze wniosku o dofinansowanie zamieszczonym w ogłoszeniu o konkursie
przedstawiono procentowy udział poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowalnych.
Zgodnie z Zał. nr 6 do SZOOP (Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020):
"Podstawowym dokumentem w zakresie kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020
są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Oznacza to, iż zapisy ww.
wytycznych mają bezpośrednie zastosowanie we wdrażaniu RPO WD 2014-2020 (w części
finansowanej z EFRR), z zastrzeżeniem zapisów niniejszego załącznika, który zawiera
dodatkowe ograniczenia lub wskazuje na niekwalifikowalność w zakresie poszczególnych
kategorii wydatków wiążące dla wnioskodawców i beneficjentów RPO WD 2014-2020."
Zakres kwalifikowalności wydatków przedstawiony we wspomnianych Wytycznych oraz w Zał.
nr 6 do SZOOP jest szerszy niż wskazywałaby na to zawartość formularza wniosku o
dofinansowanie - obejmuje dodatkowo np. koszty osobowe oraz wydatki związane z
działaniami informacyjno-promocyjnymi.
W związku z powyższym proszę o informację, czy jest dostępny dokument, który reguluje w
sposób jasny i precyzyjny jakie kategorie wydatków można objąć dofinansowaniem?
Podstawą udzielenia pomocy w ramach Działania 3.2 jest:
1) rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 art. 38 i 49;
oraz
2) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Ad 1)
Zgodnie z art.38 “Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do
osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Ustala się je w następujący sposób:
a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów
inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z
efektywnością energetyczną;

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez
odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie
zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica między kosztami obu inwestycji
określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne.
Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności
energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne”
Na podstawie powyższego art. zgodnie z dokumentacją konkursową następujące kategorie wydatków
mogą stanowić wydatki kwalifikowalne:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) roboty i materiały budowlane,
d) wkład niepieniężny
Zgodnie z art. 49 Kosztami kwalifikowalnymi są koszty związane z badaniami, w tym audyty
energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami dot. efektywności energetycznej.
Na podstawie powyższego art. zgodnie z dokumentacją konkursową wydatkiem kwalifikowalnym
może być:
a) audyt przeprowadzony po realizacji inwestycji określonej we wniosku o dofinansowanie,
Do powyższych wydatków stosuje się poziom dofinansowania określony w dokumentacji
konkursowej.
Ad 2)
Zgodnie z dokumentacją konkursową następujące wydatki są możliwe do finansowania z pomocy de
minimis:
a) Koszty zarządzania projektem (w tym z tytułu umowę o pracę),
b) Przygotowanie dokumentacji projektu (w tym audyt energetyczny wykonany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie – będący załącznikiem do wniosku).
Do powyższych wydatków stosuje się poziom dofinansowania określony w dokumentacji
konkursowej jak również limity w zakresie otrzymania pomocy de minimis określone w ww.
rozporządzeniu i dokumentacji konkursowej (200 lub 100 tys. eruo na jedno przedsiębiorstwo w
ciągu trzech lat podatkowych).
Odwołanie się w dokumentacji konkursowej do wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków, nie
oznacza, że wszystkie wydatki wskazane w wytycznych automatycznie mogą być wydatkami
kwalifikowalnymi w ramach konkursów ogłoszonych przez DIP.
Należy zwrócić uwagę, że wytyczne obejmują ogólne zasady kwalifikowalności w ramach EFRR jak
również EFS na lata 2014-2020. Natomiast zawsze trzeba pamiętać o zapisach szczególnych np. art.
38 rozporządzenia Komisji UE 651/2014 jak również o rodzaju projektu i cel jaki projekt ma osiągnąć.
Nie wszystkie wydatki są konieczne aby został osiągnięty określony cel.
Dlatego też, z uwagi na specyfikę projektów i podstawy prawnej udzielania pomocy, wydatki
kwalifikowalne w określonych konkursach będą się różnić.
Zał. nr 6 SZOOP jest dokumentem zawężającym zapisy wytycznych. Należy pamiętać, że zał. nr 6 dot.
wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, obejmujący swym zakresem EFRR oraz EFS. W
ramach działania 3.2 nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na wydatki związane ze
szkoleniami, zakup gruntu czy też nieruchomości, ponieważ nie są one konieczne do osiągnięcia
efektywności energetycznej.

29. Czy audyt energetyczny należy wykonać przed złożeniem wniosku?
Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji w ramach działania 3.2 jest wykonanie audytu
energetycznego. Działania mają usprawnić, zmodernizować, ulepszyć tak obiekt, aby jego
zapotrzebowanie na energię był mniejsze. Należy również pamiętać, że dokumentem, który będzie
wykazywał w jakim stopniu inwestycja przyczyni się do oszczędności energii jest audyt energetyczny,
który zgodnie z dokumentacją konkursową ma być wykonany przed i po realizacji inwestycji.Audyt
energetyczny jest dokumentem, który ma na celu analizę zużycia energii, określa stan techniczny
obiektu, urządzeń technicznych, instalacji oraz zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej obiektów, urządzeń i instalacji. (tego co jest, a nie tego co ma dopiero
powstać).
30. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu Oś priorytetowa 3 Działanie 3.2.
Efektywność energetyczna w MŚP, duże przedsiębiorstwo (100% udziału jst) może uzyskać
dofinansowanie na zadanie polegające na modernizacji energetycznej budynku wraz ze zmianą
jego użytkowania z magazynu na administracyjno-biurowy? Inwestycja obejmować będzie
docieplenie elewacji, wymianę okien, montaż nowych okien, zakup i montaż systemu
fotowoltaicznego, który zasili nową instalację centralnego ogrzewania oraz nową instalację
elektryczną. Obecnie budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.
Przedstawiona przez Panią inwestycja nie może być przedmiotem wsparcia w ramach Działania 3.2
schematu A.
Wszystkie projekty, które mogą być przedmiotem wsparcia w ramach Działania 3.2. muszą prowadzić
do oszczędności energii na poziomie nie mniejszym niż 35% tj. muszą prowadzić między innymi do
zmniejszenia zapotrzebowania np. na energię końcową.W zakresie np. ogrzewania budynku czy też
wody taka oszczędność energii w Państwa przypadku nie będzie możliwa.
Zakres opisanego przez Państwa projektu wskazuje, że projekt będzie polegał na nadaniu obiektowi
nowej funkcji wraz z działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną.
Głęboka modernizacja obiektów ma na celu takie ulepszenie obiektu, którego celem jest
zmniejszenie zapotrzebowania na energię a nie jego diametralna zmiana sposobu użytkowania, która
będzie prowadziła tak naprawdę do zwiększenia zapotrzebowania na energię. Zakres projektu nie
będzie miał na celu ulepszenia obiektu, ale jego całkowitą zmianę.
Działania w ramach 3.2 mają usprawnić, zmodernizować, ulepszyć tak obiekt, aby jego
zapotrzebowanie na energię był mniejszy. Należy również pamiętać, że dokumentem, który będzie
wykazywał w jakim stopniu inwestycja przyczyni się do oszczędności energii jest audyt energetyczny,
który zgodnie z dokumentacją konkursową ma być wykonany przez i po realizacji inwestycji.
Audyt energetyczny jest dokumentem, który ma na celu analizę zużycia energii, określa stan
techniczny obiektu, urządzeń technicznych, instalacji oraz zawiera wykaz przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej obiektów, urządzeń i instalacji. (tego co jest a nie tego co ma
dopiero powstać). W Państwa przypadku porównanie audytów energetycznych wykonanych przez i
po realizacji inwestycji będzie bezcelowe ponieważ będzie dotyczyło dwóch różnych tak naprawdę
obiektów budowlanych.
31. Nie znalazłam nigdzie przykładowego wykazu kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym
bardzo proszę o wskazanie czy wyspecyfikowane przeze mnie koszty są prawidłowe, tj. czy
będzie można uzyskać dotację od ich zakupu/wymiany.
Koszty:
1. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,

TAK.
2. Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej,
TAK.
3. Modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej
urządzeniami. Źródła ciepła muszą być w rezultacie odnawialne lub inne zmniejszające emisję CO2,
TAK
4. Modernizacja np. wentylacji (mechanicznej, z odzysku ciepła, np. rekuperacja) – całej instalacji
lub modernizacja instalacji klimatyzacyjnej lub ich usprawnienie,
TAK
5. Wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (windy,
wentylatory, klimatyzatory),
TAK
6. Poprawa izolacyjności cieplnej (np. wymiana okien, drzwi, docieplenie budynku, docieplenie
dachu, wymiana dachu, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na
gruncie, etc.),
TAK
7. Remont okien i drzwi zewnętrznych,
Możliwa jest wymiana.
8. Założenie liczników ciepła, energii, ciepłej wody użytkowej, termostatów, zaworów,
TAK
9. Modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie
urządzeń zmniejszających zużycie wody,
NIE
10. Wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów
słonecznych, pomp ciepła itp.
TAK
11. Audyt energetyczny (do 70% kosztów kwalifikowalnych),
TAK
12. Zakup nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, a jeśli nieruchomość jest na
terenie poprzemysłowym, opuszczonym na którym znajdują się budynki limit wynosi 15% kosztów
kwalifikowalnych projektu),
NIE, powyższy wydatek nie jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.
13. Dokumentacja projektu do 8 % kosztów kwalifikowalnych projektu (projekty budowlane,
kosztorysy, różne pozwolenia),
TAK
14. Działania informacyjno-promocyjne do 2% kosztów kwalifikowalnych projektu (jeśli projekt jest
do 500 000 zł kosztów kwalifikowalnych, a 1% gdy projekt jest powyżej 500 000 zł kosztów
kwalifikowalnych,
NIE
15. Koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu i jego realizacją maksymalnie 5 000 zł
miesięcznie.
TAK
32. Mam pytanie co do załącznika dodatkowego “Dokumenty inwentaryzacyjne istniejącego
obiektu wraz z fotografiami”. Jakich projektów to dotyczy? Czy modernizacja linii produkcyjnej
na bardziej efektywną energetycznie wymaga takiego załącznika?

Dokumenty inwentaryzacyjne dotyczą projektów, w których będą wykorzystywane np. inne środki
trwałe/nieruchomości, które są już w Państwa posiadaniu. Przykładowo: jeśli projekt dotyczy
modernizacji linii produkcyjnej to powinna Pani dołączyć dokumenty inwentaryzacyjne tejże linii jak
również hali, w której ta linia stoi.

