Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na Warmii i Mazurach
środowisko – doświadczenie – innowacyjność

Fundusze europejskie
dla środowiska Warmii i Mazur
jak skutecznie złożyć wniosek na działania
związane z ochroną środowiska i OZE
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1. System
2. Rutyna

1. System
1) komunikacja
• zapisy dokumentów programowych
• system udzielania informacji
2) ocena wniosków
•

listy / pytania

•

eksperci
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2. Rutyna
1) schematy
• ilość
• wniosek ≠ wniosek
2) zarządzanie
•

kompetencje

•

odpowiedzialność

Konkursy - I połowa 2017 r.
4.1

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

31.03.25.05.2017

40,9 mln euro

4.2

Efektywność energetyczna i wykorzystanie
OZE w MŚP

31.03.30.05.2017

8,8 mln euro

5.1

Gospodarka odpadowa

31.03.24.05.2017

4,4 mln euro

5.2

Gospodarka wodno-ściekowa

28.02.23.05.2017

12,1 mln euro

5.3

Ochrona różnorodności biologicznej

31.03.22.05.2017

20,8 mln euro
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Wniosek o dofinansowanie
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luka w finansowaniu
• projekty > 1 mln euro kosztów kwalifikowanych
• pomoc publiczna (TAK) / pomoc de minimis (NIE)
zryczałtowana stawka
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Data rozpoczęcia realizacji projektu – należy przez to rozumieć datę zawarcia umowy dotyczącej
opracowania dokumentacji przygotowawczej (m.in. dokumentacji technicznej, studium wykonalności itp.). Jeżeli
nie przewidziano refundacji ww. dokumentów lub nie jest ona możliwa z uwagi na zapisy aktów prawnych,
szczególnie w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną, za datę rozpoczęcia realizacji projektu
uznać należy planowaną datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą.

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu – należy przez to rozumieć datę zawarcia pierwszej
umowy z wykonawcą na rozpoczęcie robót budowlanych/ datę zawarcia pierwszej umowy dotyczącej nabycia
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu (z wyłączeniem dokumentacji
przygotowawczej). W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji
programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, wskazane w Uszczegółowieniu
Programu.
Data rozpoczęcia realizacji i rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu mogą być tożsame, jeżeli nie
przewidziano wydatków na opracowanie dokumentacji przygotowawczej.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu - należy przez to rozumieć datę poniesienia
ostatniego wydatku w projekcie (dotyczy wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

•

co będzie przedmiotem projektu: zakres rzeczowy i sposób wdrażania,
a także najważniejsze etapy realizacji projektu

•

należy uzasadnić, w jaki sposób projekt wpisuje się w założenia określone
w SzOOP RPO WiM dla danej Osi Priorytetowej

8

9

10

11

12

13

Załączniki
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4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy (jeżeli dotyczy)
Wnioskodawca może dołączyć kopię pozwolenia na etapie złożenia Wniosku
o dofinansowanie projektu w celu uzyskania większej liczby punktów
na etapie oceny merytorycznej, w ramach kryterium oceniającego gotowość
projektu do realizacji.
W przypadku posiadania pozwolenia na budowę Wnioskodawca nie jest
zobowiązany do dołączenia jednego z załączników dotyczących
zagospodarowania przestrzennego oznaczonych na liście załączników
numerami 3.1, 3.2 i 3.3.
Pozwolenie na budowę powinno być spójne z załącznikami 5 (Wyciąg
z dokumentacji technicznej) oraz 6 (Oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane).

5. Wyciąg z dokumentacji technicznej
w przypadku projektów przewidujących prace budowlane – wyciąg z projektu budowlanego,
w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów
opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz
z podstawowymi rzutami inwestycji
w przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” – obowiązkowym załącznikiem jest program
funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129)
dla przedsięwzięć niepodlegających zgłoszeniu – opis techniczny wraz ze schematami /
rysunkami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego projektu
wraz z charakterystyką prac i głównymi urządzeniami do zamontowania
w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych – powinien zostać
dołączony plan sytuacyjny budynku na którym zaznaczone powinno być docelowe
pomieszczenie, w którym dany środek trwały zostanie zamontowany
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6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
w przypadku tytułów prawnych innych niż własność i użytkowanie wieczyste –
obowiązkowe jest dołączenie właściwych dokumentów, np. oświadczenia właścicieli
nieruchomości zezwalające na prowadzenie robót na ich działkach
w przypadku tytułów wymagających zgody (m.in. współwłasność małżeńska) innych
osób/podmiotów do przeprowadzenia inwestycji na danej działce – obowiązkowe jest
dostarczenia oświadczeń ww. osób/podmiotów zezwalających na realizację inwestycji

Wnioskodawca/partnerzy muszą wykazać prawo do nieruchomości na okres trwałości
projektu, czyli pięć lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, lub trzy
w przypadku MŚP.
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Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku
o dofinansowanie projektu:
1. Dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający
wpis budynku do ewidencji zabytków.
2. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków - jeśli nie dołączono pozwolenia na budowę, lub
pozwolenie na budowę nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem
Zabytków.
3. Dokumenty potwierdzające objęcie danego terenu ochroną Konserwatora Zabytków.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inny dokument potwierdzający
przeznaczenie danego terenu.
5. Opinia WFOŚiGW w Olsztynie dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
6. Wniosek o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych
ochroną /Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt
objętych ochroną gatunkową.
7. Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej.
8. Deklaracja o opracowaniu audytu ex-post.
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Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku
o dofinansowanie projektu:
9. Warunki podłączenia do sieci energetycznej.
10. Umowa przyłączeniowa do sieci energetycznej.
11. Projekt robót geologicznych
12. Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeń
13. Oświadczenie o zgodności z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia
11 grudnia 2009 r.) w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach
interwencji publicznej.
14. Oświadczenie o zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r,
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W przypadku wątpliwości IOK/ION może
zwrócić się z prośbą do Wnioskodawcy o dostarczenie innych, nie wymienionych powyżej
dokumentów.

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających
zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną/Oświadczenie
o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt
objętych ochroną gatunkową
dotyczy działania 4.1 (z wyłączeniem instalacji fotowoltaicznych do 40kW),
dla działań 4.2 i 5.3 – załącznik wymagany na etapie oceny formalno-merytorycznej
jeśli ekspertyzy potwierdzą występowanie gatunku chronionego, inwestor jest zobowiązany
złożyć wniosek do RDOŚ o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom
w stosunku do gatunków objętych ochroną => w takim przypadku, Wnioskodawca zobowiązany
jest do dołączenia do wniosku o dofinansowanie kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie
czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego
do RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ) wraz z ekspertyzą
ornitologiczną i/lub chiropterologiczną
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Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej
dotyczy Działania 4.2
Audyt energetyczny to opracowanie techniczne, w tym audyt energetyczny w rozumieniu
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, audyt efektywności energetycznej
w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej, zawierające analizę zużycia energii oraz
określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub
instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności
energii oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Audyt musi się odnosić do planowanego
zakresu projektu z uwzględnieniem informacji o całym przedsiębiorstwie / wnioskodawcy,
w szczególności łącznego zużycia energii i emisji CO2 do atmosfery.
W przypadku projektów dot. zmniejszenia zużycia wody, audyt powinien odnosić się również
do tego zakresu działań.
Audyt energetyczny/audyt efektywności energetycznej stanowi podstawę do opracowania
innych dokumentów, tj. wniosku o dofinansowanie czy studium wykonalności. Powinien się
odnosić do planowanego zakresu projektu, z uwzględnieniem informacji o całym
przedsiębiorstwie/Wnioskodawcy. Dane bazowe zawarte w audycie powinny być aktualne.

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
Priorytet inwestycyjny 4b – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Typ projektów:
•

modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne
energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE

•

modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie,
w tym pod kątem wykorzystania OZE

•

głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością̨ zastosowania OZE
(w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu)

•

zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła,
wody) w tym OZE

•

wdrażanie systemów zarzadzania energią w przedsiębiorstwie

•

zastosowanie technologii/instalacji
przemysłowej i/lub produkcji energii

odzysku

energii

cieplnej

w

procesach

produkcji
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Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
Priorytet inwestycyjny 4b – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
•

preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika
oszczędności energetycznej (oszczędność tak liczona jest w odniesieniu do sytuacji
opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże
dokumencie)

•

dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
Priorytet inwestycyjny 4b – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
•

modernizacja energetyczna może dotyczyć budynków/obiektów, które Wnioskodawca
użytkuje/prowadzi działalność przez minimum 1 rok. Przed i po realizacji projektu
obiekt/budynek nie może zmienić sposobu użytkowania oraz formy prowadzonej działalności
przez Wnioskodawcę. Wyklucza się obiekty nieużytkowane i użytkowane bez źródła ciepła lub
ze źródłem, które przez okres co najmniej 3 lat nie działa oraz nie emituje zanieczyszczeń.
Jednocześnie, dane do wyliczenia zużycia paliwa/energii powinny odnosić się
do rzeczywistych wielkości na podstawie ostatniego roku kalendarzowego lub – jeśli ten rok
odbiegał w sposób istotny od norm zużycia – może zostać podana średnia z 3 ostatnich lat.

•

dofinansowaniu
podlegają
wyłącznie
prace
mające
charakter
ulepszenia
termomodernizacyjnego wynikające z audytu energetycznego, a nie mające charakteru
remontu
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Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2012r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422)
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Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.
z 2017r., poz. 130)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów,
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009r.,
poz. 346 z późn. zm.)
Ustawa z 20.05.2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r., poz. 831)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu
efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
Obwieszczenie Ministra Energii z 23.11.2016r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej (MP z 2016r., poz. 1184)
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