2015-02-25

Zasady aplikowania o środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020:
Działanie 3.2 – Modernizacja energetyczna budynków
Działanie 4.5 – Różnorodność biologiczna
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Działanie

OŚ III
Czysta energia

3.2
Modernizacja
energetyczna
budynków

1

2015-02-25

CEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA:
Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.
publicznej
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TYPY PROJEKTÓW:
GŁĘBOKA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA (wraz z wymianą oświetlenia tych
obiektów na energooszczędne)

BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

WIELORODZINNYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

www.fundusze.podkarpackie.pl
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MODERNIZACJA MOŻE OBJĄĆ:
ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów
lub dachów,
modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne
energetycznie,
montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety,
żaluzje),
izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub
kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub
przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z
podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła
5
ciepła,

MODERNIZACJA MOŻE OBJĄĆ:
przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów
chłodzących,
likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż
układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
zastosowanie automatyki pogodowej i systemów
zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory
termostatyczne),
modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która
skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
6
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MODERNIZACJA MOŻE OBJĄĆ:
instalacja OZE
budynkach,

w

modernizowanych

energetycznie

instalacja urządzeń wysokosprawnej kogeneracji,
modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego
w/na budynku na stałe).

7

GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU:
• oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności
energetycznej budynku, w wyniku którego będzie on spełniać
wymogi określone w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność
cieplna 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.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021r.
• Realizacja
projektu
musi
skutkować
zmniejszeniem
obliczeniowego zapotrzebowania na energię – o co najmniej
25%. .Warunek dotyczy odrębnie każdego budynku.
8
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BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury,
oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej,
opieki społecznej i socjalnej, sportu, bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej;
budynek zamieszkania zbiorowego, rozumiany jako: internat, dom
dziecka, dom pomocy społecznej, placówka zapewniająca całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku.
9

WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY:

budynek, w którym występują więcej niż 2 lokale
mieszkalne (art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz. U. Nr 223,
poz. 1459).
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BENEFICJENCI:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
organizacje pozarządowe,
podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o
działalności leczniczej,
porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez
lidera.
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GRUPA DOCELOWA:
Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa
korzystające z rezultatów projektu.
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TRYB KONKURSOWY
Nabór i ocena wniosków – Departament
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP

Przyjmowanie protestów – Departament
Zarządzania RPO UMWP

Termin ogłoszenia naboru – IV kwartał 2015 r.
(kwota: 338 109 593 zł))
13

LIMITY I OGRANICZENIA:
Zgodność z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
Zwiększenie

efektywności

energetycznej

(czyli

zmniejszenie

obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%.
Brak wsparcia w zakresie budynków publicznych dla organów władzy
publicznej (administracji rządowej), w tym państwowych jednostek
budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i
jednostek organizacyjnych, państwowych osób prawnych, a także
podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (w rozumieniu
Dyrektywy 2012/27/UE).
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LIMITY I OGRANICZENIA:
Brak wsparcia w zakresie projektów dotyczących wielorodzinnych
budynków
wspólnoty

mieszkalnych
mieszkaniowe

realizowanych
z

obszaru

przez

spółdzielnie

ROF

oraz

i

miast

subregionalnych kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ
2014-2020

(do

momentu

wyczerpania dostępnej alokacji w

programie krajowym).
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu modernizacji
energetycznej

mogą

dotyczyć

tylko

obiektów,

których

funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb
zdrowotnych, o których mowa w działaniu 6.2.1 RPO WP 201415

2020.

LIMITY I OGRANICZENIA:
Uwarunkowanie

to

nie

dotyczy

inwestycji

w

zakresie,

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form
opieki, a także podmiotów leczniczych nie podlegających mapom
potrzeb

zdrowotnych.

Inwestycje

te

będą

mogły

być

współfinansowane po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu
działań, pod warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych
rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.

16
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LIMITY I OGRANICZENIA:
W zakresie wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako elementu
projektu) - wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na:
a) podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
b) nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę, wykorzystujące
paliwa gazowe, kotły na paliwa stałe wyłącznie klasy 5 (według
normy PN EN 303-5:2012).
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LIMITY I OGRANICZENIA:
W zakresie instalacji OZE - konieczność zastosowania wynika z
uprzednio przygotowanego audytu energetycznego, zastosowane
instalacje

będą

musiały

zapewniać

przynajmniej

częściowe

pokrycie zapotrzebowania na energię w budynkach. W ramach
realizowanych

projektów

instalacja

OZE

budowana

na/przy

budynkach musi dotyczyć potrzeb energetycznych obiektu.
Wymiana oświetlenia w zakresie wielorodzinnych budynków
mieszkalnych może dotyczyć wyłącznie części wspólnych tych
budynków.
18
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LIMITY I OGRANICZENIA:
Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone
lub

w

pełni

zrealizowane

przed

złożeniem

wniosku

o

dofinansowanie.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi

10 000 000 PLN.
Warunkiem poprzedzającym realizację
projektów będzie przeprowadzenie
audytów energetycznych.
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LIMITY I OGRANICZENIA:
Dochód uwzględniany zgodnie z art. 61 lub art. 65
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Nie przewiduje się stosowania

uproszczonych form rozliczania

wydatków. Planowany zakres systemu zaliczek określony zostanie
w dokumencie dot. zasad przyznawania zaliczek w ramach RPO WP
2014-2020.
20
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Projekty w ramach niniejszego działania mogą
być

realizowane

jako

projekty

partnerskie

w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, a także jako projekty
hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
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Projekty nieobjęte pomocą publiczną –
maks. 85% wydatków kwalifikowanych.

Projekty

objęte

pomocą

publiczną

–

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami.

22
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Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%,
w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10%
wydatków kwalifikowanych projektu (zgodnie z
rozdziałem

3

SZOOP

–

Indykatywny

plan
23

finansowy).

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15% (nie
dotyczy

projektów

rewitalizacyjnych

współfinansowanych z budżetu państwa).

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

24
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

500 000 PLN
25

KRYTERIA WYBORU
PROJEKTÓW:

26
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NABÓR
WNIOSKÓW

ZŁOŻENIE
WNIOSKU

WYNIKI

KOP
27

:

• OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE
• STOPIEŃ
POPRAWY
ENERGETYCZNEJ

EFEKTYWNOŚCI

• KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI Z MAPAMI POTRZEB
ZDROWOTNYCH
• RODZAJ KOTŁA SPALAJĄCEGO

• OGRANICZENIA
BIOMASĘ

INSTALACJI

KOTŁÓW

NA
28
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:

• EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
• ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ
• ROCZNA REDUKCJA EKWIWALENTU CO2
• ZMNIEJSZENIE EMISJI PYŁÓW
• LOKALIZACJA INFRASTRUKTURY
29

:

• ZMIANA ŹRÓDŁA ZASILANIA W ENERGIĘ CIEPLNĄ,
WYKORZYSTANIE ENERGII OZE I SYSTEMÓW
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI
• OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGIĘ

KOSZTÓW

ZAOPATRZENIA

W

• JAKOŚĆ WYKONANIA
• REALIZACJA
ROZWOJU

POLITYKI

ZRÓWNOWAŻONEGO

• GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI
30
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:

• LUKA REMONTOWA

31

– MAX 15 PKT

PREMIUJE PROJEKTY O NAJNIŻSZEJ
DOTACJI EFRR, KTÓRA PRZYPADA NA
JEDNOSTKĘ ENERGII ZAOSZCZĘDZONEJ
W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU

32
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Wskaźnik efektywności kosztowej w zł /MWh należy obliczać za
pomocą wzoru:

D
Ek =
∆Z
D- wnioskowana dotacja z EFRR w zł
∆Z – zmiana (zmniejszenie) zużycia energii cieplnej (Zt) i elektrycznej
(Ze) uzyskana w wyniku realizacji projektu.

∆Z = ∆Zt + ∆Ze

gdzie:

∆Zt =

(Zt0 – Zt1)
3,6

33

Zt0 – Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną (do ogrzewania,
wentylacji, chłodzenia i przygotowania c.w.u.) budynku przed realizacją
projektu. W przypadku większej liczby budynków objętych zakresem
projektu zapotrzebowanie należy zsumować.
Do obliczeń należy przyjąć wartość aktualną podaną w audycie
energetycznym sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 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.2009.43.346).
Jest to suma pozycji przedstawionych w karcie audytu energetycznego
34
budynku.
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5.4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z
względnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
oraz
5.5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej
[GJ/rok].
Zt1 – Określone w audycie energetycznym obliczeniowe zużycie energii na
ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców [GJ/rok] dla wariantu wybranego
do realizacji, zgodnego z zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie.
Roczną wartość ∆Zt należy przedstawić w MWh (przy założeniu, że 1 MWH = 3,6
GJ).
∆Ze = Ze0 – Ze1
∆Ze – zmiana rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną
Ze0 – Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku przed realizacją
projektu, określone w audycie energetycznym, dokumentacji technicznej oraz w
35
studium wykonalności projektu.

Ze1 – Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej budynku po realizacji projektu,
określone w audycie energetycznym, dokumentacji technicznej oraz w studium
wykonalności projektu.. Wartości dotyczą prognozy za pierwszy pełny rok
kalendarzowy po zakończeniu inwestycji.
Parametry Ze0 i Ze1 dotyczą zapotrzebowania na energię elektryczną oświetlenia
wbudowanego na stałe w/na budynkach, dostarczoną „z zewnątrz” (z systemu
danego OSD). Energia elektryczna, która jest pozyskana przez zainstalowane w
budynku OZE pomniejsza obliczeniowe zapotrzebowanie na energię „z zewnątrz”.
Jeżeli projekt nie przewiduje działań dotyczących oszczędności energii
elektrycznej ∆Ze = 0.
Wskaźnik Ek należy obliczyć z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Jednostka miary: zł / MWh (1 MWh = 3,6 GJ).
Wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

36
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Ze względu na niepewność co do faktycznej oszczędności energii
wartości należy szacować ostrożnie. Wartość dotyczy pierwszego
pełnego roku po zakończeniu realizacji rzeczowej projektu. Ilość
zaoszczędzonej energii powinna być określona we wniosku o
dofinansowanie, w studium wykonalności oraz w audycie
energetycznym. Obliczenia
i uzasadnienia dla kryterium
należy podać w załączniku
nr 2 do wniosku – Odniesienie
do kryteriów oceny
merytorycznej.
37

– MAX 10 PKT

Kryterium promuje projekty dzięki,
którym możliwe jest zmniejszenie
zapotrzebowania na energię w stosunku
do stanu pierwotnego (w %).

38
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∆PZ – zmiana poziomu zapotrzebowania na
energię cieplną (do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia i przygotowania c.w.u.); jednostka
miary: wartość procentowa [%].
Zt0 – Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną budynku przed realizacją
projektu. Patrz: opis do kryterium Efektywność ekonomiczna.
Zt1 – Określone w audycie energetycznym i studium wykonalności obliczeniowe
zużycie energii cieplnej po realizacji projektu. Patrz: opis do kryterium Efektywność
ekonomiczna.
We wskaźnikach można dodatkowo uwzględnić zmniejszenie zapotrzebowania na
energię elektryczną na potrzeby wbudowanego na stałe oświetlenia budynku, jeżeli
projekt obejmuje działania w tym zakresie.
Jednostka miary: MWh/rok (1 MWh = 3,6 GJ).
Wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (np.: 18,59 %).
39

–
15 PKT

Kryterium premiuje projekty, które umożliwią jak największą redukcję
emisji gazów cieplarnianych.
1) Emisja CO2 oznacza ekwiwalent emisji dwutlenku węgla (CO2eq) powstałej
w wyniku energetycznego spalania paliw, z uwzględnieniem dwutlenku węgla
i innych gazów cieplarnianych.
Jednostka miary:
tona CO2eq (t, megagram - Mg).

2) Redukcja emisji CO2 to ilość
CO2eq, która nie zostanie
wyemitowana do atmosfery:
40
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a) dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmianie lub
modernizacji źródła energii:
∆ Et – zmiana emisji CO2eq w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na
energię cieplną (tCO2eq).
Zt0 - roczne zapotrzebowanie na energię cieplną budynku przed realizacją projektu
(MWh). Patrz opis do kryterium Efektywność ekonomiczna.
Et0 – emisja związana z wyprodukowaniem energii cieplnej zużytej w budynku
przed realizacją projektu (tCO2eq/MWh).
Z1 - określone w audycie energetycznym obliczeniowe zużycie energii na
ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej. Patrz: opis do kryterium Efektywność
ekonomiczna (MWh).
Et1 - emisja związana z wyprodukowaniem energii cieplnej zużytej w budynku po
realizacji projektu (tCO2eq/MWh).
41
W obliczeniach należy uwzględnić sprawność źródeł energii.

b) dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną:

∆ Ee - różnica pomiędzy emisją CO2eq związaną ze zmianą zużycia energii
elektrycznej wytworzonej ze źródeł konwencjonalnych
Ze0 – Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku przed realizacją
projektu (MWh). Patrz: opis do kryterium powyżej.
Ze1 – Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej budynku po realizacji projektu
(MWh). Patrz opis do kryterium powyżej.
Ee – emisja CO2eq /1MWh en. elektrycznej dostarczanej do budynku przez danego
OSD. Jest to wartość stała (patrz: załącznik: wskaźniki emisji zanieczyszczeń
CO2eq dla energii elektrycznej).
42
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Roczna redukcja ekwiwalentu CO2

∆ECO2eq=∆ Et + ∆ Ee
Wartość redukcji emisji CO2eq należy podać z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
Ze względu na niepewność co do faktycznej produkcji energii wartości
redukcji CO2eq należy szacować ostrożnie. Redukcja emisji powinna być
określona we wniosku o dofinansowanie oraz w studium wykonalności.
Obliczenia i uzasadnienia dla kryterium należy podać w załączniku nr 2 do
43
wniosku – Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej.

– 10 PKT

Kryterium premiuje projekty, których realizacja będzie
skutkować zmniejszeniem emisji pyłu zawieszonego PM-10.
Zmniejszenie emisji wynikać będzie ze
zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz
zmiany źródła ciepła na emitujące mniej
pyłów.
Metodologia wyliczenia zmniejszenia emisji
pyłu PM-10 będzie przedmiotem odrębnego
opracowania wskazanego przez IZ RPO.
Wartości należy podawać z dokładnością do
44
2 miejsc po przecinku.
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– 5 PKT

Kryterium premiuje realizację projektów na obszarach, gdzie
stwierdzono największe przekroczenia zanieczyszczenia powietrza (PM10 - 24 h).
5 punktów przyznawanych jest, jeżeli całość projektowanej infrastruktury
zlokalizowane jest na terenie gminy wymienionej w:
Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej;
Programie Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszów.
W przypadku projektów, których całość lub część
zlokalizowana jest poza obszarami ww. gmin
przyznaje się 0 punktów.
45

– Od 2,5, 5, 7,5 lub 10 punktów w przypadku
spełnienia warunków.

Kryterium
premiuje
zmianę
źródła zasilania w energię
cieplną
(na
źródła
niskoemisyjne), wykorzystanie
energii
OZE
i
systemów
wysokosprawnej kogeneracji. 46
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Jeżeli modernizacja energetyczna budynku obejmuje:
a) wymianę głównego niskosprawnego źródła ciepła budynku,
zasilanego paliwami stałymi lub płynnymi na:
podłączenie do sieci ciepłowniczej, które będzie głównym źródłem
energii cieplnej dla budynku (>50 % Zt1),
albo kocioł na biomasę lub paliwa stałe 5 klasy według normy PN EN
303-5:2012 lub kocioł gazowy o sprawności cieplnej min. =89 %,
które będzie głównym źródłem energii cieplnej dla budynku (>50 %
Zt1)
albo zastosowanie OZE, które wytwarzać będzie min. 10 % rocznego
zapotrzebowania na energię cieplną (>10 % Zt1)

- przyznaje się 2,5 punktów.
Punkty nie dotyczą urządzeń kogeneracyjnych.
47

Jeżeli modernizacja energetyczna budynku obejmuje:
b) zastosowanie OZE, które wytwarza energię elektryczną, które pokrywa
min. 10 % zapotrzebowania budynku na energię elektryczną (>10 % Ze1) -

przyznaje się 2,5 punktów.

Punkty nie dotyczą urządzeń

kogeneracyjnych.

5 punktów przyznaje się w przypadku zastosowania w
projekcie urządzenia wysokosprawnej kogeneracji. Uwzględnia się jedynie
takie urządzenia, które zaspokajać będą minimum 10 % zapotrzebowania
budynku na sumę energii cieplnej i elektrycznej (Zt1+Ze1).
Punkty przyznane w podkryteriach a, b oraz za stosowanie urządzenia
kogeneracyjnego mogą być sumowane, jeżeli projekt łączy zastosowanie
różnych urządzeń.
48
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– 10 punktów

Kryterium premiuje projekty o największej oszczędności
kosztów w zakresie zaopatrzenia w energię. Punkty
przyznawane są w zależności od wartości oszczędności
kosztów zaopatrzenia w energię (w zł/rok).

49

– 10 punktów

Należy zsumować wartości wynikające z prognoz oszczędności
kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej dotyczącej
pierwszego pełnego roku kalendarzowego po zakończeniu
inwestycji według poniższego wzoru:

∆K = ∆Kt + ∆ Ke

50
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– 10 punktów

∆K - roczna oszczędność kosztów energii cieplnej i energii elektrycznej,
∆Kt – roczna oszczędność kosztów energii cieplnej, określona dla
danego budynku w audycie energetycznym (karta audytu energetycznego
– p. 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego). Jest to różnica pomiędzy
kosztami energii przed i po realizacji projektu.
∆ Ke – roczna oszczędność kosztów energii elektrycznej, określona dla
danego budynku, powinna zostać obliczona w audycie energetycznym lub
studium wykonalności.
Jednostka miary: zł/rok.
Wartości należy podawać z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

51

– 10 punktów

Kryterium premiuje projekty wykorzystujące mechanizmy kontroli
jakości wykonania inwestycji.
Podczas realizacji robót budowlanych zatrudniony będzie inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz po zakończeniu realizacji robót wykonane
zostanie:
a) termowizyjne badanie ciągłości warstw izolacji termicznej budynku przyznaje się 2,5 punktu,
b) powietrzne badania szczelności budynku
- przyznaje się 2,5 punktu,
c) „audyt powykonawczy”, który zweryfikuje
parametry zużycia energii cieplnej i
elektrycznej w zmodernizowanym budynku
52
- przyznaje się 5 punktów.
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Badanie termowizyjne powinno być wykonane zgodnie z normą
europejską PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda
podczerwieni”.
Powietrzne badania szczelności budynku powinno być wykonane
zgodnie z normą PN-EN: 13829 „Właściwości cieplne budynków.
Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda
pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.

53

„Audyt powykonawczy” – oznacza dokument sporządzony przez
audytora energetycznego, w których dokonana zostanie analiza efektów
zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej.
Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii
budynku przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie
wykonanej modernizacji, w tym badań wymienionych w lit. a-b. Analiza
powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywana do
opracowania audytów energetycznych Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z 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. z 2012 nr 962).
Za każdy spełniony warunek przyznane zostanie 2,5 lub 5 punktów.
Punkty sumują się.

54
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– 5 punktów

W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt
stanowi element lub jest spójny z celami
lokalnych dokumentów strategicznych w
zakresie rozwoju OZE i efektywności energetycznej.
Projekt otrzymuje 5 punktów, jeśli jest uwzględniony
w planie gospodarki niskoemisyjnej gminy, na terenie której jest
realizowany. W Planie uchwalonym przez daną gminę powinien być
uwzględniony minimum tytuł projektu i inwestor.
W przypadku projektów zlokalizowanych na terenie dwóch i więcej gmin
decyduje lokalizacja inwestycji o największej przewidywanej rocznej ilości
zaoszczędzonej energii.
55

Konkretne informacje stanowiące podstawę oceny powinny
być dokładnie przedstawione w studium wykonalności oraz
w załączniku nr 2 do wniosku – odniesieniu do kryteriów
oceny merytorycznej. Aktualny Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej wraz z uchwałą w sprawie jego przyjęcia
powinien być także zamieszczony, w okresie dokonywania
oceny projektu, na stronie internetowej danej gminy i
beneficjenta.
56
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– 5 punktów

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, które nie
posiadają barier administracyjnych zagrażających ich wykonaniu.
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego,
ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i
posiadanie potwierdzenia organu
administracji budowlanej o braku sprzeciwu
dla takiego zgłoszenia (lub brak obowiązku
posiadania takiej decyzji lub dokonania
zgłoszenia do realizacji projektu) – 5 pkt.

57

Dokumenty wymienione powyżej powinny być dołączone do
dokumentacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od
zamieszczenia informacji o wyniku oceny formalnej danego
projektu
na
stronie
internetowej
http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/.
Należy je przedstawić bez odrębnego wezwania, gdyż
Wnioskodawca nie będzie wzywany do dostarczenia tych
dokumentów na tym etapie oceny. Dokumenty te powinny
obejmować cały zakres robót budowlanych objętych
wnioskiem.
58
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Konkretne informacje stanowiące podstawę oceny powinny
być dokładnie przedstawione we wniosku o dofinansowanie
(lista załączników), w studium wykonalności, w załączniku
nr 2 do wniosku – Odniesieniu do kryteriów oceny
merytorycznej oraz pozostałych załącznikach do wniosku.

59

– od 0 lub 5 w zależności od wskaźnika W.

Punkty przyznawane są w zależności od stopnia wyeksploatowania
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przed realizacją projektu.
Ocenie podlega wieku budynku
(wskaźnik W) obliczony według wzoru:

W = Rw – Rb

60
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W - wskaźnik wieku budynku, który podlega ocenie,
Rw – rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
Rb – rok budowy budynku lub rok ostatniego generalnego
remontu
(takiego od
w wyniku,
którego
– od 0 lub 5
w zależności
wskaźnika
W.
budynek został doprowadzony do stanu, w którym spełniał obowiązujące wówczas normy /
W - wskaźnik wieku budynku, który podlega ocenie,
standardy techniczno-budowalne). W przypadku większej liczby budynków objętych
Rw – rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
modernizacją energetyczną w ramach jednego projektu należy przyjąć średnią arytmetyczną
Rb – rok budowy budynku lub rok ostatniego generalnego remontu (takiego w
wartości Rb.
wyniku, którego budynek został doprowadzony do stanu, w którym spełniał
Wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
obowiązujące wówczas normy / standardy techniczno-budowalne).
Punkty przyznaje się w zależności od uzyskanej wartości wskaźnika W:
Wartość wskaźnika
W przypadku większej liczby budynków objętych modernizacją energetyczną w
Liczba punktów
ramach jednego projektu należy przyjąć średnią arytmetyczną wartości Rb.
W < 20
Wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
0 p.
Punkty przyznaje się w zależności od uzyskanej wartości wskaźnika W:
20 ≤ W < 35
1 p.
35 ≤ W < 55
3 p.
W ≥ 55
5 p.
61
Punkty nie są przyznawane w przypadku modernizacji energetycznej budynków użyteczności

1) WYLICZENIA

To co ważne

2) PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
3) DUŻY PROJEKT A DOCHÓD
35 ≤ W < 55
3 p.
W ≥ 55
5 p.
Punkty
nie
są
przyznawane
w
przypadku
modernizacji
energetycznej budynków użyteczności
5) AUDYT ENERGETYCZNY
publicznej.

4) WARUNKI TECHNICZNE

6) KOSZTY KWALIFIKOWALNE
7) TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
8) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
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Sieć Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich
w województwie
podkarpackim
-Rzeszów-Mielec-Tarnobrzeg-PrzemyślSanok-Krosno-

Tel. 17 747 64 88/82/85
zapytaj@podkarpackie.pl
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