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       WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA  

     3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA  

PODDZIAŁANIE 

3.3.1 REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH  

– BUDYNKI PASYWNE 

 

1. Czy w zakresie rzeczowym i finansowym projektu należy ująć wydatki dotyczące 
zagospodarowania terenu, wyposażenia i mechanizmów kontroli jakości 
wykonania? 

Zgodnie z zapisami Wytycznych MIiR w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 
projektów hybrydowych na lata 2014-2020: „Projekt powinien stanowić samodzielną 
(pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować 
wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest 
stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności 
realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie 
(…)”. Z uwagi na powyższe w zakresie rzeczowym i finansowym projektu należy ująć: 

1) koszty zagospodarowania terenu (np. drogi, parkingi, chodniki, ogrodzenie, 
przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne, oświetlenie 
zewnętrzne, place zabaw, ławki, altany). 

Obiekty małej architektury (np. place zabaw, ławki, piaskownice, śmietniki), 
oświetlenie nie zamontowane na budynku na stałe, sprzęt i wyposażenie, które nie są 
trwale połączone z budynkiem, należy ująć we wniosku o dofinansowanie jako koszty 
niekwalifikowane. W konkursie kwalifikowane mogą być wyłącznie wydatki, które 
wpływają na osiągnięcie przez budynek parametrów budownictwa pasywnego. 
Dodatkowo, jeżeli projekt budowlany nie zawiera ww. elementów należy przedłożyć 
opis techniczny (dokumentację) na ten zakres. 

2) Wyposażenie obiektu w urządzenia / przedmioty niezbędne do jego funkcjonowania 
(np. szafki, stoły, komputery, rejestratory czasu pracy itd.). Jeżeli istnieje konieczność 
zakupu wyposażenia wydatek ten należy dodać jako koszty niekwalifikowalne, gdyż 
zgodnie z zasadami konkursu wyposażenie ruchome nie może być kwalifikowane. 
 
Szczegółowy zakres wydatków został określony w zał. nr 7 do SZOOP tj. Katalogu 
wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR. 
 
3) Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu beneficjent jest zobowiązany do 
zapewnienia mechanizmów kontroli jakości wykonania inwestycji (przeprowadzenia 
termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji i badania szczelności powietrznej 
budynku, opracowania powykonawczego audytu efektywności energetycznej). 
 



Z uwagi na fakt, że ww. badania należy wykonać po zakończeniu realizacji inwestycji  
i jej zamknięciu finansowym, ich dofinansowanie może nie być kwalifikowalne. 
 
Pozycje 2) - 3) należy ująć także w załączniku nr 9 do wniosku pn. Specyfikacja 
usług/dostaw. 

2. Jaki rodzaj powierzchni użytkowej należy ująć w zał. nr 2 do wniosku pn. 
Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej jakościowej w przypadku 
kryterium nr 1 Planowana efektywność kosztowa? 

 
Do wyliczeń kryterium należy uwzględnić powierzchnię użytkową pomieszczeń o 
regulowanej temperaturze, czyli takich które ze względu na swoją funkcję powinny być 
ogrzewane lub chłodzone (pokoje, sale, korytarze, komunikacja itp.). 
 
Kryterium liczymy według wzoru: Ek = (Kc : m2), gdzie: 
 
- Kc – koszt całkowity projektu (koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane) w zł; 
- m2 – wielkość powierzchni użytkowej budynku pasywnego uzyskana w wyniku 
realizacji projektu (powierzchnia użytkowa pomieszczeń o regulowanej temperaturze). 
 

3. Jaką kubaturę budynku należy uwzględnić w zał. nr 2 do wniosku pn. Specyfikacja 
dotycząca kryteriów oceny merytorycznej jakościowej w przypadku kryterium nr 2 
Zaplanowana w projekcie zwartość bryły budynku? 

 

Aby wyliczyć kryterium należy określić kubaturę brutto ogrzewanej części budynku, 
pomniejszoną o podcienia, balkony, loggie, galerie itp. liczoną po obrysie budynku, 
zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12 – wersja polska „Właściwości użytkowe  
w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  
i kubaturowych”. 

 
 

 

 


