-335) Projekty elektryczne wg. obecnego prawa budowlanego nie wymagają
ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Proszę o informację czy
wystarczy projekt wykonawczy na instalację elektryczną, czy będziecie
państwo jednak wymagali dokumentu z Wydziału Architektury Starostwa
powiatowego?
Projekt wykonawczy będzie dokumentem wystarczającym, jeśli będzie z niego
jasno wynikać zakres rzeczowy projektu. W przypadku inwestycji, gdzie nie
będzie wymagane zgłoszenie budowy ani pozwolenie na budowę, wymagany jest
opis techniczny, który pozwoli na zidentyfikowanie zakresu rzeczowego
przedsięwzięcia.
36) Proszę o informację dotyczącą działania 3.2 głęboka modernizacja
energetyczna:
- czy w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej musi być ona wyłącznie z przeznaczeniem na oświetlenie czy
może ona być wprowadzona do instalacji elektrycznej ogólnej.
Nadmieniam, że celem projektu jest wymiana całej instalacji elektrycznej z
zamontowaniem oświetlenia energooszczędnego oraz uzyskanie energii
elektrycznej oraz uzyskanie energii elektrycznej z OZE (panele
fotowoltaiczne),
- jakie wielkości energii elektrycznej z OZE muszą zostać zamontowane czy
jest to dowolna ilość energii czy musi ona pokrywać minimalne procentowe
jakieś zapotrzebowanie w budynku?
Tak. W przypadku odprowadzania nadwyżki wytworzonej energii do sieci
dystrybucyjnej istnieje ryzyko, że projekt zostanie objęty regułami pomocy
publicznej. Kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem ustaleń IZ RPO. W
najbliższym naborze wniosków nie przewiduje się udzielania dofinansowania na
zasadach pomocy publicznej.
IZ RPO nie wskazuje mocy ani ilości wytworzonej energii. Jednocześnie
instalacja OZE nie może być jedynym elementem modernizacji energetycznej
budynku w ramach działania 3.2.
Ponadto, zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO kryteriami oceny
merytorycznej, jeśli źródło energii z OZE pokrywa minimum 10%
zapotrzebowania na energię elektryczną budynku/ów projekt może otrzymać
dodatkowe punkty.
37) Chciałam zapytać jak się ma planowany nabór wniosków z działania 3.2
do negocjowanego kontraktu terytorialnego?
Gminy, które zgłosiły działania do kontraktu w ramach 3.2 czy będą mogły
startować w konkursie, jeśli tak to czy się nie wykluczają z kontraktu
terytorialnego?
A jeśli będziemy czekać na zakończenie negocjacji kontraktu to kiedy
będzie możliwe rozpoczęcie zadań zaplanowanych w ramach działania?
I co z naborami w ramach ZIT-u czy będą oddzielnie czy wtedy co
ogłaszane konkursy?
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Jak to się ma z działaniem 4.5 skoro fiszka jest negocjowana w Urzędzie
Marszałkowskim a planuje sie ogłoszenie konkursu?
Pytania dot. MOF i ZIT, kontraktu terytorialnego powinny być kierowane do
Departamentu Zarządzania RPO.
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