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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. W jakiś sposób, w poddziałaniach 3.3.1 i 3.3.2, należy potwierdzić spełnienie 

kryterium merytorycznego specyficznego pn. „Komplementarność z działaniami 

zwiększającymi efektywność energetyczną”? 

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zwraca uwagę, że zgodnie z treścią ww. 

kryterium „…przyłącze do sieci ciepłowniczej oraz nowy kocioł może być instalowany/e 

wyłącznie w budynkach, w których w okresie ostatnich 10 lat wykonano inwestycje 

zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię 

w budynku. Kryterium uznaje się również za spełnione w przypadku budynków spełniających 

n/w poziomy wskaźnika EPh+w: 

 budynki jednorodzinne - EPh+w = 150 kWh/(m2xrok), 

 budynki wielorodzinne - EPh+w = 135 kWh/(m2xrok). 

Kryterium będzie oceniane w oparciu o dokumentację konkursową, w szczególności 

oświadczenie wnioskodawcy dołączane do dokumentacji projektowej”. 

Z uwagi na powyższe do wniosku należy dołączyć oświadczenie, potwierdzające spełnienie 

ww. wymogu, podpisane przez wnioskodawcę.  

 

2. Czy w konkursach w poddziałaniach 3.3.1 i 3.3.2 (tzw. „projektach 

parasolowych”) konieczne jest załączanie do dokumentacji deklaracji organu 

odpowiedzialnego za monitorowania obszarów Natura 2000 i deklaracji 

właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną? 

Odpowiedź Koordynatora do spraw Środowiska w ramach IZ RPO WP: 

Uprzejmie wyjaśniam, że przypadki gdy konieczne jest dołączenie ww. deklaracji opisano 

szczegółowo w Instrukcji wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (zał. 

nr 3.1. do Regulaminów ww. naborów). 
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Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej  RPO WP na lata 2014-

2020 każdy projekt zgłoszony do dofinansowania podlega weryfikacji w zakresie regulacji 

prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, którą dokonuje w ramach swoich 

obowiązków Koordynator ds. Środowiska w ramach IZ RPO WP. Zajęcie stanowiska co do 

konieczności dołączenia ww. deklaracji (obu/jednej) będzie możliwe po zapoznaniu się  

z pełnym zakresem projektów, po upływie terminu zakończenia naboru wniosków w ramach 

ww. poddziałań. W przypadku projektu, którego zakresem jest wyłącznie wymiana kotłów, 

przeprowadzenie prac wewnątrz budynków, itp., dołączenie ww. deklaracji nie jest wymagane. 

W przypadku prowadzenia także innych prac (poza obiektem) zajęcie stanowiska będzie 

możliwe po zbadaniu każdego projektu indywidualnie,  z uwzględnieniem charakteru prac 

(ewentualnej ingerencji w teren) i lokalizacji projektu, np. względem obszarów Natura 2000. 

Jednocześnie informuję, że gdyby zaistniała konieczność przedłożenia którejkolwiek  

z ww. deklaracji istnieje możliwość uzupełnienia materiału dowodowego na etapie 

prowadzonej przez Koordynatora ds. Środowiska weryfikacji w zakresie zgodności danego 

projektu z regulacjami prawnymi dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko.  

 

 
 
 

 


