
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

PODDZIAŁANIA 

3.3.1 REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH 

– BUDYNKI PASYWNE 

Czy w przypadku budowy przedszkola warunki zawarte w zał. nr 2 do Wytycznych 

MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 pn. Standardy 

dostępności  dla polityki spójności 2014-2020 powinny zostać spełnione dla całego 

budynku, czy jedynie dla części w której będą przebywać dzieci z 

niepełnosprawnościami? Czy w całym budynku, w tym np. w części zaplecza 

przedszkola (kuchnia, magazyny, pomieszczenia socjalne czy administracyjne) 

będzie wymagane zastosowanie wszystkich wytycznych i zaleceń zawartych w ww. 

Standardach? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 2 ust. 14) „dofinansowywane  

w ramach projektu inwestycje muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury  

i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z „Wytycznymi  

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, w tym zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych – „Standardy dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020”, a więc standardy dostępności powinny zostać spełnione dla 

całego budynku włącznie z zapleczem przedszkola. 

Ostateczna ocena w zakresie dostępności lub neutralności przyjętych 

rozwiązań zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zapisy 

dokumentacji projektu. 

 

Czy koszty dotyczące termowizyjnych badań ciągłości warstw izolacji i badania 

powietrznej szczelności budynku, realizowanych w tracie wykonywania robót 

budowlanych, będą kosztami kwalifikowalnymi? Projekt będzie realizowany w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast w/w badania ujęte będą w jednym 

zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane 

oraz badania termowizji i szczelności powietrznej budynku. 

 



Zgodnie z zapisami p. 6 zał. nr 7 do SZOOP tj. Katalogu wydatków 

kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań - zakres EFRR kwalifikowana jest specyficzna dokumentacja, 

która jest związana z realizacją projektu (wstępny audyt, audyt „powykonawczy”, 

termowizyjne badanie ciągłości warstw izolacji i powietrzne badanie szczelności 

budynku). Zatem wydatki dotyczące termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji  

i badania szczelności powietrznej budynku, wykonane w trakcie robót budowlanych, 

będą kwalifikowane.  

Zwracam jednak uwagę, że zgodnie z zapisami zał. nr 7.2 do Regulaminu 

konkursu pn. Kryteria formalne wyboru projektów, Wnioskodawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji i badania 

szczelności powietrznej budynku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

budowlanymi, w terminie 1 roku od dnia złożenia wniosku o płatność końcową do 

Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz opracowania audytu efektywności 

energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla danych dotyczących 

zużycia energii z pełnego roku użytkowania budynku w terminie 6 m-cy po upływie 

pełnego roku użytkowania budynku. Z uwagi na kolejność czynności i fakt, że ww. 

badania należy wykonać po zakończeniu realizacji inwestycji i jej zamknięciu 

finansowym, ich dofinansowanie nie będzie kwalifikowane. 

 

 


