
UCHWAŁA Nr 144/3051/16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 lutego 2016 r. 

zmieniająca uchwałę nr 117/2550/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu 

konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Modernizacja 

energetyczna budynków, 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn.zm) oraz art. 9 

ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 

Modernizacja energetyczna budynków przyjętym uchwałą nr 117/2550/15 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 3  ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie budynków, w których (łącznie): 

a) realizacja projektu będzie skutkować zwiększeniem efektywności 

energetycznej (czyli zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na 

energię), o co najmniej 25%. Warunek ten dotyczy odrębnie każdego budynku 

objętego projektem, 

b) zakres prac kwalifikowanych do dofinansowania powinien wynikać z audytu 

energetycznego (efektywności energetycznej). 

 

Ponadto realizacja projektu powinna skutkować: 

a) osiągnięciem poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 

(EP) w budynku po realizacji projektu, według wartości przewidzianej na rok 

2021 w § 328 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach 



technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 2015 

poz. 1422). 

albo 

b) dostosowaniem parametrów izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, 

które objęte są pracami w projekcie, według wartości przewidzianych na rok 

2021 w § 328 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 2015 

poz. 1422). 

Warunek dotyczący parametrów przegród budowlanych ma zastosowanie tylko  

w odniesieniu do tych kategorii przegród, które zostały wskazane w audycie jako 

wymagające poprawy lub wymiany i są przedmiotem projektu. Elementy, które nie 

będą stanowiły przedmiotu projektu  nie wymagają dostosowania do wymogów ww. 

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków”. 

2) Wytyczne Instytucji Zarządzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 ( EFRR),  które stanowią załącznik nr 12 do 

Regulaminu konkursu otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uzasadnienie podjętych decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 144/3051/16 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 9 lutego 2016r. 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zadań Instytucji Zarządzającej należy w 

szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z art. 

41 ww. ustawy Instytucja Zarządzająca przeprowadza konkurs na podstawie określonego 

przez siebie regulaminu i jest uprawniona do dokonywania jego zmian. 

W trakcie konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 RPO 

Modernizacja energetyczna budynków do tut. Urzędu wpłynęło szereg zapytań i wniosków 

odnośnie definicji tzw. „głębokiej modernizacji energetycznej” budynków.  

Problem dotyczy sytuacji, gdy w budynkach osiągnięte zostanie min. 25 % 

oszczędności energii, dzieki projektowi, ale nie jest możliwe uzyskanie wymaganego 

zapotrzebowania na energię pierwotną (EP – w budynkach użyteczności publicznej 

najczęściej 45 kWh/m2 rok). W takiej sytuacji, zgodnie z § 328 Rozporządzenia o warunkach 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w projekcie należy 

zastosować rozwiązania, które pozwolą na osiągnięcie przez przegrody budowlane w 

budynku parametrów przenikania ciepła, które będą obowiązywać od 2021 r.  

Obecna definicja, włączona do zapisów Wytycznych kwalifikowania wydatków 

wymaga spełnienia następujących warunków: 

1) zakres projektu musi wynikać z audytu energetycznego (efektywności 

energetycznej), 

2) należy uzyskać min. 25 % oszczędność energii w każdym budynku, objetym 

projektem, 

3) należy uzyskać poziom zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną nie 

wyższą niż wartości przewidziane na rok 2021 albo parametry izolacyjności 

cieplnej wszystkich przegród budowlanych w budynku według wartości 

przewidzianych na rok 2021. 

W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego wskaźnika energii 

pierwotnej,  obecna definicja wymaga dostosowania wszystkich przegród budowlanych 

 w budynku według wartości przewidzianych na rok 2021. Stwarza to jednak ryzyko 



ponoszenia niepotrzebnych wydatków i realizacji nieoptymalnych inwestycji – np.: jeżeli  

w budynku zamontowane są okna, które spełniają obecne wymogi izolacyjności cieplnej, to 

wymiana okien na takie o nieznacznie lepszych parametrach nie przyniesie istotnego 

ograniczenia zużycia energii, a związana byłaby ze stosunkowo dużymi kosztami demontażu 

dotychczasowych i montażu nowych okien. Ponadto potencjalne oszczędności energii nie 

byłyby w stanie zrekompensować kosztów nowych okien, nawet w bardzo długim czasie. 

W związku z powyższym zasadna jest zmiana definicji „głębokiej modernizacji”  

w działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020. W celu 

wykluczenia sprzeczności i nieporozumień należy przyjąć następujące wymogi: 

1) zakres i rozwiązania objęte projektem powinny wynikać z audytu energetycznego, 

co oznacza, że zostały wybrane jako rozwiązanie optymalne pod względem 

technicznym, ekonomicznym i w zakresie ochrony środowiska, 

2) modernizacja energetyczna budynku powinna skutkować minimum 25 % 

ograniczeniem zużycia energii, 

3) powinna ona dążyć do osiągniecia wymaganego poziomu wskaźnika EP albo 

parametrów izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, które są przedmiotem 

projektu w budynku według wartości przewidzianych na rok 2021. 

 

Warunek dotyczący parametrów przegród budowlanych powinien mieć zastosowanie 

tylko w odniesieniu do tych kategorii przegród, które zostały wskazane w audycie jako 

wymagające poprawy lub wymiany. Elementy, które są w dobrym stanie technicznym  nie 

będą stanowiły przedmiotu projektu i nie wymagają dostosowania do wymogów 

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków. Natomiast wszystkie 

elementy objęte projektem dotyczącym modernizacji energetycznej powinny spełniać 

wymagania określone w ww. Rozporządzeniu, zaś budynek, jako całość musi spełniać ww. 

warunki nadrzędne. 

Warunki nadrzędne optymalny wariant z audytu 25 % oszczędności 

energii 

Warunek 

podporządkowany 

 

Wskaźnik EP  

albo  

parametry przegród budowlanych według 2021 r. 

(dotyczą elementów, które zostały wskazane w audycie jako 

konieczne do wymiany / poprawy) 



Przyjęcie powyższej zmiany nie narusza postanowień art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie  finansowej 2014-2020 w szczególności: 

a) nie prowadzi do pogorszenia sytuacji potencjalnych wnioskodawców, gdyż 

zmiana służy jedynie wyeliminowaniu  potencjalnych wydatków nieefektywnych  

i niezasadnych z powodów ekonomicznych i środowiskowych wydatków, 

b) dokonywane jest na ponad 30 dni przed zakończeniem przyjmowania wniosków, 

c) do chwili obecnej żaden wniosek do ww. działania nie został złożony. 

Celem niniejszej uchwały jest jedynie wyeliminowanie potencjalnej sprzeczności 

między sformułowanymi warunkami np., gdy optymalny wariant z audytu nie przewiduje 

konieczności wymiany okien zamontowanych  2 lata wcześniej, a wnioskodawca przewiduje 

to w projekcie jedynie ze względu na wymóg regulaminu konkursu, choć nie jest on 

merytorycznie zasadny. 


