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Wyjaśnienia dotyczące Działania 
3.3 Poprawa jakości powietrza 

Poddziałania: 
3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 

– wymiana źródeł ciepła, 3.3.2 Redukcja emisji. 
 

1. Czy stowarzyszenie może być partnerem Gminy A (lider/Wnioskodawca), gdy w ramach 
projektu zamierza wymienić kocioł w swoim budynku na terenie gminy B? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (tekst jednolity Regulaminu konkursu z dn. 31 lipca 

2018 r.) Wnioskodawcą w ramach poddziałania 3.3.1 mogą być jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Projekty mogą 

być również realizowane w partnerstwie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej: np. 

wnioskodawca (lider): gmina + partner: organizacja pozarządowa (patrz § 9 Projekty 

partnerskie Regulaminu konkursu).  

Zgodnie z zapisami SZOOP odnoszącymi się do projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła 

(typ 2 i 3 projektów) „ten typ projektu jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, 

ich związków i stowarzyszeń, podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia i będzie realizowany 

w formie projektów skierowanych do mieszkańców gminy (osób / podmiotów posiadających 

tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku)”.  

Formuła tzw. projektów parasolowych wskazuje na ich realizację przez gminę na własnym 

obszarze, gdzie poprzez zainstalowanie nowoczesnych źródeł ciepła przyczyni się to do 

zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza na własnym terenie, 

realizując interes danej wspólnoty samorządowej, zgodnie z ustawą o samorządzie 

terytorialnym. Dlatego projekt powinien być zintegrowany terytorialnie.  

Gmina A nie może dofinansować wymiany źródeł ciepła dla odbiorców ostatecznych spoza 

swojego terytorium. Gmina A nie może rekrutować do projektu odbiorców ostatecznych gminy 

B. Stowarzyszenie działające na terenie gminy B, która ma swój odrębny limit środków 

możliwy do uzyskania, nie może również podjąć obowiązków jst w rozumieniu zapisów do 

SZOOP (ten typ projektu jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego…). Mogłoby 

być partnerem tylko w projekcie swojej gminy. 

Ponadto należy pamiętać o tym, że w zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł 

ciepła realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których 

stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM 10 (24h), które zostały wymienione w załączniku nr 8 do Szczegółowego 

opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 pn. Limity dofinansowania dla projektów 

z zakresu wymiany źródeł ciepła w działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza. Dokument ten 

określa również limity dofinasowania dla każdej z wymienionych w nim gmin. 

Zgodnie z zapisami SZOOP beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych 

odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze. Oznacza to 



2 
 

między innymi konieczność opracowania i upublicznienia regulaminu przyjmowania zgłoszeń 

od ostatecznych odbiorców. 

2. Miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej (w którym 100% udziałów ma gmina) 
z własnych środków realizuje budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków. 
Partner projektu Gmina X do przygotowywanego projektu z poddziałania 3.3.1 chce włączyć 
budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków i węzłów cieplnych w budynkach. 
  
Czy kosztem kwalifikowanym będzie:  
a) wykonanie przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych do budynków należących do JST 
np. szkoła, przedszkole, dom pomocy społecznej?  
  
b) wykonanie przyłączy ciepłowniczych w budynkach komercyjnych w ramach pomocy 
de minimis np. biurowiec przedsiębiorstwa budowlanego, przychodnia lekarska, bank? 
 
c) wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych (TBS, spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe traktowane jako beneficjent zbiorowy dla 
mieszkańców budynków)?  
 

Zgodnie z zapisami SZOOP odnoszącymi się do projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła 

(typ 2 i 3 projektów) „ten typ projektu jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, 

ich związków i stowarzyszeń, podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia i będzie realizowany 

w formie projektów skierowanych do mieszkańców gminy (osób/podmiotów posiadających 

tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku)”. 

W ramach poddziałania 3.3.1 wydatkami kwalifikowanymi mogą być wydatki dotyczące np.: 

wymiany źródła ciepła budowy, rozbudowy, przebudowy przyłączy ciepłowniczych do 

budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU). 

Modernizacja sieci ciepłowniczej nie może być dofinansowana w ramach niniejszego 

konkursu. Należy także mieć na uwadze, że dofinansowanie przez IZ RPO WP budowy 

przyłączy, węzłów i elementów infrastruktury wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 

ciepłownicze do działalności gospodarczej może nastąpić tylko w formie pomocy de minimis.  

 

Ponadto: 

Ad. a) Zgodnie z głównym założeniem tzw. projektów „parasolowych” odbiorcami ostatecznymi 

projektu mogą być osoby i podmioty posiadające tytuł prawny do budynku / lokalu, w którym 

planowana jest wymiana źródła ciepła np. osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe reprezentujące swoich 

członków. Możliwość objęcia projektem „parasolowym” budynków należących do JST 

np. szkoła, przedszkole, dom pomocy społecznej istnieje tylko, jeżeli nie będzie 

wystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie ze strony gospodarstw 

domowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców a limit 

dofinansowania dla Gminy nie zostanie wyczerpany. Jednostka samorządu terytorialnego 

nie może być dominującym odbiorcą ostatecznym w projekcie „parasolowym”. Zapisy 

kryteriów merytorycznych jakościowych dla poddziałania 3.3.1 wskazują jednoznacznie, że 

w przypadku części kryteriów (np. Planowany udział finansowy ostatecznych odbiorców, 

Planowane ograniczenie ubóstwa energetycznego …, itd.) punkty w trakcie oceny, mogą być 

przyznane tylko gospodarstwom domowym. W konsekwencji uwzględnienie w projekcie 

obiektów należących do JST nie wpłynie pozytywnie na potencjał całego projektu.  
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Ponadto zgodnie z zapisami Instrukcji do przygotowywania studium wykonalności oraz 

Regulaminu konkursu dla ww. poddziałania, w przypadku dofinansowania budynków 

należących do JST, dofinansowanie przyznawane przez IZ RPO może stanowić pomoc de 

minimis (w przypadku gdy beneficjentem (partnerem) będzie podmiot, który wykorzystywać 

będzie przedmiot projektu do działalność gospodarczej w rozumieniu przepisów o pomocy 

publicznej). Wówczas wartość brutto wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością 

innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku 

podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej równowartość 200 000 EUR. 

 

Ad.b) Zgodnie z zapisami SZOOP i Regulaminu konkursu, w ramach przedmiotowego 

poddziałania, istnieje możliwość zakwalifikowania wydatków dot. wykonania przyłączy 

ciepłowniczy i węzłów cieplnych w budynkach komercyjnych (np. przedsiębiorstwo, 

przychodnia, bank). Wówczas dofinansowanie dla takich odbiorców ostatecznych może być 

udzielone przez Gminę tylko w formie pomocy de minimis. Zasady udzielania pomocy de 

minimis zostały opisane w Regulaminie konkursu oraz Instrukcji do przygotowywania studium 

wykonalności stanowiącej zał. nr 5 do Regulaminu konkursu. 

 

Ad.c) Zgodnie z zapisami w p. a) realizacja projektu polegająca np. na wykonaniu przyłączy 

i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych (TBS, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 

może być kwalifikowana. 

 

3. Czy w ramach działań 3.3.1 i 3.3.2 obejmujących programy parasolowe, można uwzględnić 

udział spółdzielni oraz / lub wspólnot mieszkaniowych jako beneficjentów końcowych, a nie 

partnerów projektu? Jak należy wówczas prowadzić postępowania przetargowe i rozliczenie 

zadań przypadających na spółdzielnię / wspólnotę - czy postępowanie przetargowe, nadzór nad 

realizacją i rozliczenie prowadzi gmina, która w 5-letnim okresie trwałości pozostaje formalnym 

właścicielem instalacji powstałej w ramach projektu, czy pozostaje to w gestii spółdzielni / 

wspólnoty?  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w niniejszym konkursie mogą występować w roli 

odbiorcy końcowego lub partnera, w zależności od tego kto będzie właścicielem 

dofinansowanej infrastruktury: 

1) jeżeli własność infrastruktury przez co najmniej okres trwałości należeć będzie do 

gminy, to spółdzielnie / wspólnoty mogą występować w roli odbiorcy końcowego – 

reprezentującego swoich mieszkańców / członków. Zgodnie z zapisami dokumentacji 

konkursowej podmioty te muszą być wybrane w drodze otwartej, przejrzystej procedury 

zapewniającej równe traktowanie.  

Rozwiązanie takie jest zgodne z ideą projektów „parasolowych”, w których gmina / 

wnioskodawca jest koordynatorem projektu, kieruje jego realizacją i nadzoruje wykorzystanie 

nowych źródeł ciepła między innymi poprzez posiadanie prawa własności do kotłów przez 

minimum okres trwałości projektu.  

Administracji wspólnoty / spółdzielni przypada szczególna rola we wdrażaniu inwestycji ze 

względu na specyfikę urządzeń i instalacji grzewczych w budynkach wielorodzinnych oraz 

potrzebę współpracy z mieszkańcami. Zasadne może być powołanie wspólnej komisji 

przetargowej lub nawet przekazanie zadań związanych z wyłonieniem wykonawcy przez 
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wnioskodawcę na rzecz spółdzielni / wspólnoty, pod warunkiem zachowania zgodności 

z przepisami o zamówieniach publicznych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 

dofinansowanie infrastruktury wspólnoty w zakresie prowadzonej przez nią ewentualnej 

działalności gospodarczej oraz spółdzielni mieszkaniowej stanowi pomoc publiczną. 

 

2) jeżeli właścicielem infrastruktury będą spółdzielnie / wspólnoty to muszą one 

występować w roli partnera projektu – gdyż są wymienione w katalogu beneficjentów 

w omawianym działaniu. Uwzględnienie partnerów wymaga odpowiedniego zredagowania 

wniosku o dofinansowanie, wydzielenia zadań i wskaźników odpowiednio dla lidera 

i partnera/ów. Podobnie jak wyżej – dofinansowanie dla takich podmiotów najczęściej wiązać 

się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. 

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej Wnioskodawca (lider projektu partnerskiego) 

ponosi odpowiedzialność przed IZ za prawidłową realizację i utrzymanie trwałości projektu, 

także w imieniu pozostałych partnerów. Wybór partnera musi nastąpić zgodnie z przepisami 

art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1431). 

 

Wskazówki dotyczące zasad organizacji projektów opisane zostały w Instrukcji do 

opracowania studiów wykonalności, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 

(patrz np. p. 3.8 Partnerzy i opis zasad partnerstwa, p. 3.11 System realizacji projektu 

parasolowego). 

 

4. Czy pomoc przekazywana spółdzielniom / wspólnotom uczestniczącym w projekcie powinna 
mieć zawsze formę pomocy de-minimis, biorąc pod uwagę iż w ramach spółdzielni / wspólnoty 
działają lub mogą działać w przyszłości osoby prowadzące w swoim lokalu mieszkalnym 
działalność gospodarczą? 

Dofinansowanie infrastruktury przekazywanej wspólnotom, jeżeli nie dotyczy działalności 

gospodarczej prowadzonej przez wspólnotę, nie stanowi pomocy publicznej (de minimis). 

Jeżeli infrastruktura byłaby jednak wykorzystywana przez wspólnotę do działalności 

gospodarczej (np. część budynku jest wynajmowana) to jej dofinansowanie objęte jest 

pomocą (w tym konkursie – de minimis).   

Pomoc przekazywana spółdzielniom, co do zasady, może być udzielona tylko jako pomoc de 

minimis. Wynika to z reguł konkursu oraz stanowiska UOKiK, zgodnie z którym każda 

spółdzielnia powinna być traktowana jak przedsiębiorca. 

Wyjątkiem od powyższego może być sytuacja, w której całość korzyści z tytułu realizacji 

projektu jest ostatecznie przenoszona na mieszkańców (podmioty nieprowadzące działalności 

gospodarczej).  Wówczas dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. 

5. Projekt będzie realizowany w partnerstwie kilku gmin. Na terenie jednej z gmin planujących 
udział w projekcie parasolowym jakiś czas temu przeprowadzono wstępny nabór chętnych do 
projektu. Czy istnieje możliwość, aby na mocy regulaminu przygotowanego dla projektu 
międzygminnego włączyć „z automatu" na listę beneficjentów osoby wybrane w ramach 
wcześniejszego pre-naboru (kryteria punktowane były nieco inne niż w planowanym naborze), 
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czy też osoby te muszą raz jeszcze wziąć udział w naborze chętnych i przejść osobną 
kwalifikację? 

Włączenie do projektu osób wybranych wcześniej bez potrzeby ponownej ich kwalifikacji 

można rozważyć tylko w przypadku gdy: 

 we wstępnym naborze spełnione zostały zasady otwartej i przejrzystej procedury 

wyboru ostatecznych odbiorców,  

 oraz jeśli w ramach całego projektu zostaną spełnione te zasady w sposób 

zapewniający równe traktowanie stron. 

Ustalenie szczegółowych warunków, ograniczeń w tym zakresie należy jednak do kompetencji 

wnioskodawcy (lidera, partnera). 

6. W ramach projektu planuje się m.in. podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej 

sieci ciepłowniczej, które obecnie wyposażone są w indywidualne źródła ciepła. Zakres projektu 

będzie obejmował budowę wymiennika ciepła (CO i CWU) i budowę wewnętrznej instalacji CO 

i CWU w części wspólnej budynku tj. piony i przewody instalacyjne doprowadzone do lokali, 

z pominięciem instalacji wewnątrz lokali.  

Poza zakresem projektu, jednakże w okresie realizacji projektu, instalacje wewnątrz lokali 

zostaną wykonane przez właścicieli lokali (ze środków mieszkańców) oraz przyłącz do budynku 

zostanie wykonany przez przedsiębiorstwo ciepłownicze (ze środków przedsiębiorstwa). Koszty 

te nie będą ujęte w projekcie. 

Zakłada się, że min. 25% liczby gospodarstw domowych objętych projektem korzystać będzie, 

po jego realizacji z ciepła sieciowego jako głównego źródła zasilania w energię cieplną (c.o. 

i c.w.u.). 

Czy w tej sytuacji, można uznać warunek kryterium merytorycznego jakościowego nr 6. 

Planowane zastosowanie ciepła sieciowego i gazu za spełniony i projekt uzyska 10 punktów?  

W ramach Poddziałania 3.3.1 kryterium merytoryczne jakościowe nr 6 Planowane 

zastosowanie ciepła sieciowego i gazu „premiuje projekty, które polegają na podłączeniu lokali 

/ budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) do sieci ciepłowniczej, a nie były dotychczas 

zasilane w ciepło z takiego źródła oraz projekty dotyczące instalacji kotłów gazowych. 

Jeżeli min. 25% liczby gospodarstw domowych objętych projektem korzystać będzie, po jego 

realizacji, z ciepła sieciowego jak głównego źródła zasilania w energię cieplną 

(c.o. i c.w.u.) przyznaje się 10 punktów”. 

Aby otrzymać punkty w tym kryterium konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: 

a) budynek przed realizacją zakresu rzeczowego projektu nie był zasilany w ciepło z sieci 

ciepłowniczej, 

b) min. 25% liczby gospodarstw domowych objętych projektem korzystać będzie po jego 

realizacji z ciepła sieciowego jako głównego źródła zasilania w energię cieplną (c.o. i c.w.u.).  

Warunek ten nie wskazuje szczegółowego zakresu prac w budynkach / lokalach, ani w jakim 

zakresie są kwalifikowane.   

W przypadku opisanym w pytaniu istnieje możliwość przyznania punktów, ale wymagane 

będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie np. przyłącza przez 

przedsiębiorstwo ciepłownicze w okresie realizacji projektu. Należy jednak podkreślić, 
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iż ostateczna decyzja należy do KOP, który będzie oceniał projekt zgodnie z dokumentacją 

przedłożoną  w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Poddziałania 3.3.2, o którym mowa w poz. 1 

pkt. I.2 Kryteria merytoryczne specyficzne dotyczące braku ekonomicznych podstaw 

przyłączenia do sieci gazowej dotyczy także przypadku w którym budynek jest przyłączony do 

sieci gazowej (np. tylko na cele bytowe - gotowanie, CWU), ale instalacja gazowa nie jest 

przystosowana do zasilania urządzenia grzewczego i koszt jej dostosowania byłby 

ekonomicznie nieuzasadniony. Prosimy również o wyjaśnienie pojęcia  "racjonalne pod 

względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci lub do sieci gazowej". Jakie 

kryteria racjonalności i ekonomiki należy wziąć pod uwagę. Czy jedynie nakłady inwestycyjne, 

czy także eksploatacyjne oraz w jakim okresie. Jaki poziom nakładów należy uznać za 

nieracjonalny?  

W ramach Poddziałania 3.3.2 zgodnie z kryterium merytorycznym specyficznym nr 1 Warunki 

instalowania kotłów dofinansowane projektów jest możliwe wyłącznie pod warunkiem: 

− braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku 

dostępności sieci gazowej. Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek 

jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 

ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci lub do sieci gazowej. 

 

W przypadku opisanym w pytaniu, w którym budynek jest przyłączony do sieci gazowej (np. 

tylko na cele bytowe – gotowanie, CWU), ale instalacja gazowa nie jest przystosowana do 

zasilania urządzenia grzewczego i koszt jej dostosowania byłby ekonomicznie nieuzasadniony 

istnieje możliwość realizacji instalowania kotłów w ramach niniejszego konkursu pod 

warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w poniżej. 

 

W zakresie oceny możliwych rozwiązań dotyczących wymiany źródeł ciepła zastosowanie 

mają metody wskazane w p. 2.4 Instrukcji do opracowania studiów wykonalności (Analiza 

rozwiązań alternatywnych). W przypadku metody DGC obliczenia należy wykonać dla okresu 

referencyjnego zgodnego z okresem przyjmowanym w głównej analizie finansowej. Poza 

porównaniem nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji, w ramach analizy 

wielokryterialnej rozważyć należy również kwestie pozafinansowe, np.: uciążliwość inwestycji, 

obsługi, komfort termiczny, wpływ na środowisko – stopień zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza itd. 


