
1. Zgodnie z zapisami SZOOP dla Działania 2.14: "Rezultatem interwencji zaplanowanej w priorytecie 

inwestycyjnym będzie poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach 

związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Za taki obszar uznaje się strefę, która została 

wskazana w planie ochrony powietrza lub planie gospodarki niskoemisyjnej". Czy w ramach 

ogłoszonego konkursu wymagana jest jakakolwiek zgodność z PGN? Czy projekt musi wynikać z 

jego zapisów? Jeśli tak, to w jakim zakresie (wpisywać się cele, być jednym z zadań, realizować 

założone wskaźniki oszczędności emisji)?  
 

Zgodnie z zatwierdzonymi Kryteriami wyboru projektu, w przypadku działania 2.14 nie ma 

obowiązku wykazywania zgodności projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. W działaniu 

2.15 w celu uzyskania punktów na etapie oceny jakości  wymagane jest potwierdzenie, że gmina 

objęta projektem posiada PGN. 

 

2. Proszę o wyjaśnienie w jakim zakresie będzie weryfikowane spełnienie kryterium "Zgodność z 

Programem Ochrony Powietrza" obowiązującego w ramach konkursu dla Działania 2.14?  

Czy projekt musi konkretne wynikać z zapisów POP? Czy Wnioskodawca musi być wprost 

wskazany z nazwy jako podmiot zamierzający podjąć dane działania? Czy na obszarze gminy, która 

chciałaby uzyskać wparcie musi zostać wprost wskazane przekroczenie dopuszczalnych norm 

zanieczyszczeń? 
 

Cele realizowanego projektu muszą wpisywać się w działania określone w Programie Ochrony 

Powietrza. Nie jest wymagane, aby podmiot został wpisany z nazwy. Nie jest także wymagana 

lokalizacja gminy na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm 

zanieczyszczeń. 

 

3. Proszę o wyjaśnienie dotyczące rozliczenia likwidacji pieca lub termomodernizacji wraz likwidacją 

pieca. Czy grantobiorca powinien zostać zobowiązany do przedłożenia dokumentów finansowych 

potwierdzających poniesione wydatki? Czy do prawidłowego rozliczenia i uzyskania założonej 

stawki jednostkowej konieczne będzie wyłącznie spełnienie warunków wskazanych w par. 14 pkt. 

2 załączonych do dokumentacji wzorów regulaminów udzielania wsparcia? 
 

Grantobiorca nie przedstawia dokumentów finansowych przedstawiających poniesione 

wydatki. Są to stawki jednostkowe.  W celu rozliczenia należy przedstawić formularz rozliczenia 

grantu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zgłoszonych prac. 

 

4. Proszę o wyjaśnienie postępowania w sytuacji gdy budynek, który zgodnie z przyjętymi 

założeniami miał być objęty projektem w ramach Działania 2.14, a według  zapisów 

sporządzonego świadectwa efektywności energetycznej nie uzyska wymaganej poprawy 

efektywności:  

Czy lokal  ten należy zastąpić innym? Co w takiej sytuacji z poniesionymi już kosztami świadectwa 

 i kosztami kolejnego świadectwa, nieprzewidzianego na etapie tworzenia wniosku? Czy koszt 

świadectwa efektywności energetycznej dotyczących niezakwalifikowanego budynku może 

stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie? 

Czy może nie ma potrzeby szukania nowego budynku i dopuszczalne jest pomniejszenie kosztów 

projektu o np. 7,5 zł na założoną wcześniej termomodernizację wyminę źródła ciepła oraz jej 

efektów ekologicznych (wskaźników)? Czy w takim przypadku koszt audytu dla budynku 



ostatecznie nieobjętego wsparciem pozostanie kwalifikowalny i nie zostanie nieuznany na zbędny 

skoro nie przyczynił się do realizacji prac termomodernizacyjnych? 
 

W ramach konkursu 2.14 w przypadku, gdy sporządzone świadectwo charakterystyki 

energetycznej nie potwierdzi, iż lokal mieszkalny posiada wymaganą minimalną efektywność 

energetyczną, zgłoszenie nie może zostać objęte dofinansowaniem.  Koszty projektu związane z 

wymianą źródła ciepła a także wskaźniki  ulegną proporcjonalnemu pomniejszeniu. 

Niemniej jednak koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej będzie stanowił 

wydatek kwalifikowany w projekcie i będzie podlegał dofinansowaniu ze środków UE.  

 

5. Proszę o wyjaśnienie dotyczące wykonania świadectw energetycznych/audytów.  

Czy na podstawie interpretacji zapisów wzorów regulaminów udzielania wsparcia w par. 6 pkt. 4: 

„W przypadku braku w zgłoszeniu informacji o wartości poziomu efektywności energetycznej 

budynku mieszkalnego (planowanego do uzyskania po termomodernizacji), sporządzonej  

na podstawie audytu energetycznego budynku jednorodzinnego objętego zgłoszeniem, uznaje się, 

że zgłoszenie wymaga uzupełnienia. W przypadku gdy ostateczny odbiorca nie posiada audytu 

energetycznego budynku jednorodzinnego objętego zgłoszeniem, Gmina może zlecić jego 

wykonanie. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje po jego uzupełnieniu” (analogiczne zapisy widnieją 

w regulaminie dot. Działania 2.14), należy stwierdzić, że stroną odpowiedzialną za zlecenie 

sporządzenia audytu/wykonania świadectwa jest grantobiorca (mieszkaniec)? 

Jeżeli tak, to co w sytuacji opisanej w pkt. 4 Czy mieszkaniec pomimo braku realizacji prac będzie 

miał możliwość rozliczenia wyłącznie wykonania audytu/świadectwa? 
 

W ramach konkursów  zostały przewidziane środki na wykonanie  świadectw charakterystyki 

energetycznej budynku/audytów energetycznych, które są rozliczane stawką jednostkową.  

Jeżeli osoba fizyczna posiada świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/audyt 

energetyczny  dołącza dokument  do zgłoszenia. W przeciwnym wypadku w celu spełnienia 

minimalnego wymogu w zakresie efektywności energetycznej gmina zleci audytorowi 

wykonanie przedmiotowych dokumentów.   

W przypadku, gdy wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej wykluczy możliwość 

wymiany źródła ciepła w danym lokalu mieszkalnym (z uwagi na niespełnienie minimalnej 

efektywności energetycznej), koszty wykonania świadectwa mogą stanowić wydatek 

kwalifikowany projektu. Mieszkaniec w ogóle nie rozlicza w ramach projektu kosztów 

świadectwa charakterystyki energetycznej/audytów energetycznych.  

  

6. Proszę o wyjaśnienie dotyczące rozliczenia prac związanych z przyłączeniem do sieci 

ciepłowniczej. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu i wzorów regulaminów udzielania 

wsparcia grant w powyższym zakresie może zostać przeznaczony na „podłączenie do sieci 

ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną 

własnością zgłaszającego”. Czy ww. zakres stanowi katalog zamknięty w zakresie kwalifikowanych 

prac w ramach podłączenia do sieci? Czy na etapie aplikowania należy wykazać, że dana sieć już 

istnieje lub przedłożyć plan jej rozwoju, który potwierdzi jej planowane powstanie? Czy w ramach 

przedsięwzięcia można uwzględnić koszty niezbędnej rozbudowy sieci, czy jedynie budowy 

przyłącza? Czy zgodnie z zapisami wzorów regulaminów udzielania wsparcia (par. 5 pkt. 2.7  

dla Działania 2.14 oraz pkt. 2.8 dla Działania 2.15) koszty wykonania dokumentacji związanej  



z powyższymi pracami będą mogły być rozliczane w ramach kosztów jednostkowych wymiany 

pieca lub termomodernizacji wraz z wymianą pieca? 
 

Zapisy regulaminu konkursu nie stanowią katalogu zamkniętego  wydatków kwalifikowanych. 
Należy jednak mieć na uwadze, że wydatek kwalifikowany to wydatek  niezbędny do realizacji 
celów projektu i zostaje poniesiony w związku z realizacją projektu.  
 
W załączniku 1 do wzoru regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców,  
z załącznikach dodatkowych zostały zaproponowane dwa oświadczenia:  

 Informacja z Zakładu Gazowniczego o możliwości podłączenia do sieci (zgodnie  
z hierarchią wskazaną w załączniku nr 3 Kryterium wyboru projektów – l.p. 1.8) 

 Informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o możliwości podłączenia do sieci 
(zgodnie z hierarchią wskazaną w załączniku nr 3 Kryterium wyboru projektów –  
l.p. 1.8). 

 Nie ma potrzeby przedkładania planów rozwoju sieci. 
Tym samym  nie ma potrzeby przedkładania planów rozwoju sieci. 
Należy pamiętać, iż przy wymianie źródła ciepła należy kierować się hierarchią określoną  
w kryterium 1.8 wyboru projektów.  
Zgodnie z zapisami regulaminu kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła 
cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.  
Jeżeli są niezbędne do osiągnięcia celów projektu, koszty wykonania dokumentacji związanej  
z powyższymi pracami będą mogły być rozliczane w ramach kosztów jednostkowych wymiany 
pieca lub termomodernizacji wraz z wymianą pieca. 
 

7. Proszę o wyjaśnienie dotyczące procedury ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 2.14 i 2.15 

i na etapie realizacji umowy grantowej. Czy właściwym rozumowaniem jest założenie, że: 

 Wnioskodawcę stanowi gmina, która na etapie przygotowania wniosku zakłada liczbę 

budynków objętych projektem oraz analogiczną liczbę audytów/świadectw. 

 Następnie po wybraniu do dofinansowania Gmina ogłasza konkurs grantowy i dokonuje 

oceny otrzymanych zgłoszeń. 

 Na ich podstawie dokonuje wyboru grantobiorców wg kolejności zgłoszeń (zawierających 

już m.in. wyliczenia efektów ekologicznych ze sporządzonych świadectw/audytów)  

do momentu dysponowania wolnymi środkami i zawiera z nimi umowy grantowe.  

 Następnie grantobiorca realizuje zakres prac wynikający ze zgłoszenia, samodzielnie 

ponosi koszty oraz rozlicza je poprzez spełnienie wymaganych warunków i przedłożenie 

dokumentów wskazanych w regulaminie wsparcia.  

 Prawidłowe rozliczenie stanowi podstawę do wypłaty grantu w określonej stawce 

jednostkowej.  
 

Gmina po podpisaniu umowy o dofinansowanie ogłasza nabór zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenie nie 

zawiera świadectwa charakterystyki energetycznej/audytu energetycznego, Gmina zleca 

opracowanie audytorowi. Po uzupełnieniu przedmiotowych dokumentów Gmina dokonuje 

wyboru grantobiorców i podpisuje z nimi umowy.  

W zależności od przyjętego przez gminę sposobu finansowania: 

 Grantobiorca realizuje zakres zgłoszonych prac, samodzielnie ponosi koszty i rozlicza je.  

A prawidłowe rozliczenie stanowi podstawę do wypłaty grantu 

lub 



 Grantobiorca  otrzymuje od gminy zaliczkę, realizuje zakres i rozlicza zrealizowane 

zadania. 

 

8. Czy w wyżej opisanej procedurze grant ten jest wypłacany ze środków własnych Wnioskodawcy, 

które następnie są w 100% refundowane przez IŻ? 
 

Gmina może wystąpić do IZ o środki zaliczki do wysokości 80 % dofinansowania. Jednocześnie 

maksymalna wysokość jednej transzy nie może być większa niż 40% wartości dofinansowania 

wskazanego w umowie. 

 

9. W rozdziale I Postanowień wstępnych Regulaminu konkursu dla działania 2.15 wskazano,  

że „Budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku", zaś w §4 Załącznika nr 12 

wskazano, iż Program Antysmogowy może objąć budynki jednorodzinne, które nie służą 

prowadzeniu działalności gospodarczej.  
 

Program Antysmogowy może objąć wyłącznie budynki jednorodzinne, które nie służą 

prowadzeniu działalności gospodarczej. IZ dokonana korekty zapisów Regulaminu konkursu.  

Z definicji  zostanie wykreślony zapis:  „albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego  

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. 

 

10. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 15 pkt. 5 wzoru umowy o dofinansowanie „...W związku z realizacją 

Projektu Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do: przyjmowania, weryfikowania, 

przechowywania i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o powierzenie grantu...".  

Czy w tym przypadku podstawową formą zabezpieczenia będzie weksel własny „in blanco” wraz  

z deklaracją wekslową?  
 

Gmina samodzielnie zadecyduje, czy konieczne jest złożenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. IZ dokona zmiany zapisu umowy w tym zakresie. 

 

11. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla działania 2.14 i 2.15 likwidacji podlega wyłącznie 

źródło ciepła użytkowego oparte o spalania węgla (piece lub kotły węglowe). Czy katalog 

wydatków kwalifikowalnych przewiduje likwidację pieca/kotła na koks, ekogroszek itp.? 
 

W ramach działania 2.14 i 2.15 wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu będzie 

likwidacja pieców/kotłów na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy ekogroszek. 

 

12. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz kryteriami oceny projektów zakazuje się  

podwójnego finansowania wydatków, a także w ramach konkursów powinna zostać zachowana 

demarkacja z programem Czyste powietrze:  

Wzór regulaminu dla gmin §  4. Ostateczny odbiorca w zgłoszeniu oświadcza, że nie uzyskał  

i nie będzie ubiegał się o dofinansowanie na ten sam cel objęty zgłoszeniem w ramach PA (w tym 

działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

oraz Program Czyste Powietrze). 



Powyższy zapis dyskredytuje z możliwości ubiegania się o dofinansowanie osoby, które już jakiś 

czas temu złożyły wnioski do programu Czyste powietrze i nie otrzymały wsparcia 
 

IZ proponuje zmianę zapisu 

Wzór regulaminu dla gmin 

§ 4. Ostateczny odbiorca w zgłoszeniu oświadcza, że nie uzyskał dofinansowania, a w przypadku 

pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nie będzie ubiegał się o dofinansowanie na ten sam cel objęty 

zgłoszeniem w ramach ZPA (w tym działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Program Czyste Powietrze). 

 

13. Proszę o doprecyzowanie co rozumiane jest pod pojęciem ograniczonego prawa rzeczowego  

w stosunku do nieruchomości oraz co rozumiane jest pod pojęciem stosunku zobowiązaniowego? 
 

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, jak i wynajmujący lokal na podstawie umowy 

najmu lokalu (spółdzielcze prawo do lokalu,  umowa najmu lokalu socjalnego lub komunalnego 

itp). Wynajmujący musi udokumentować  zgodę właściciela lokalu na wymianę pieca/kotła.  

 

14. W jaki sposób odbiorcy końcowi mają udokumentować gminie, że budynek będzie spełniał 

minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej? Czy powinni udokumentować  

na etapie ubiegania się o grant świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, a następnie 

wykazać efekt kolejnym świadectwem po dokonanej wymianie pieca? 
 

Spełnienie minimalnego wymogu w zakresie efektywności energetycznej potwierdzi świadectwo 
charakterystyki energetycznej budynku, którego wykonanie gmina zleci audytorowi.  W ramach 
konkursu 2.14 zostały przewidziane środki na wykonanie świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, które są rozliczane stawką jednostkową w kwocie 300 zł.  Natomiast 
jeżeli osoba fizyczna posiada świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dołącza ja do 
zgłoszenia.  
 

15. Czy jest konieczne przedkładanie przez mieszkańców audytów energetycznych?  
 

Jeżeli osoba fizyczna posiada audyt energetyczny budynku dołącza go do zgłoszenia.  
W przeciwnym przypadku, w celu weryfikacji spełnienia minimalnego wymogu w zakresie 
efektywności energetycznej budynku i  tym samym zakwalifikowania się do konkursu, gmina 
zleca audytorowi wykonanie w/w dokumentu.  
 

16. W jaki sposób mają być dokonywane zakupy pieców bądź przeprowadzane termomodernizacje?  
Czy każdy zainteresowany grantobiorca będzie dokonywał zakupów/ remontów we własnym 
zakresie i będzie przedkładał gminie rachunki?  
 

Zgodnie z założeniami konkursu każdy grantobiorca będzie indywidualnie dokonywał 
zakupu/montażu źródła ciepła lub termomodernizacji budynku. W celu rozliczenia niezbędne 
będzie przekazanie do gminy dokumentu potwierdzającego likwidację źródła ciepła użytkowego 
opartego o spalania węgla oraz montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymogi 
regulaminu konkursu, np. protokół podłączenia do sieci/protokół podłączenia nowego źródła 
ciepła podpisany przez osobę do tego uprawnioną, specyfikację pieca/kartę katalogową 
urządzenia. W przypadku termomodernizacji – wykaz przeprowadzonych prac (szczegółowe 
oświadczenie). 
Grantobiorca nie ma obowiązku przedkładania rachunków. 
 



17. Czy w przypadku dostępności sieci gazowej wymiana kotła/pieca c.o. w ramach projektu  
ma dotyczyć wyłącznie wymiany na piec gazowy kondensacyjny?  
 

W ramach projektu w przypadku dostępności sieci gazowej wymiana kotła/pieca c. o.  
może dotyczyć wymiany na piec gazowy spełniający normy wskazane w Uchwale  
Nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.  
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń 
 i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Nie musi to 
być piec gazowy kondensacyjny. 
 

18. Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej konkursu RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19.  
Zgodnie z regulaminem konkursu punkt 1.5 przedmiot konkursu, podpunkt 14. Przeprowadzenie 
wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne 
wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. 
Jeżeli w budynku wielorodzinnym jest tylko jedno mieszkanie, którego właściciel chce wymienić 
piec, czy charakterystyka energetyczna ma dotyczyć całego budynku (mieszkanie to jest 
docieplone ściany, podłogi, sufity, okna)? 
 

W przypadku budynku wielorodzinnego gdzie, tylko w jednym  mieszkaniu  ma nastąpić 
wymieniana źródła ciepła, świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające 
efektywność energetyczną,  powinno być sporządzone dla lokalu mieszkalnego. Dotyczy to 
budynku w którym każdy lokal ma własne instalacje grzewcze. 
 

19. Proszę o informację w zakresie udziału w projektach w ramach działań  2.14 i 2.15 lokali 
mieszkalnych, będących częścią bloku np. 21  lokalowego, w którym każde mieszkanie posiada 
własne źródło ciepła.  Czy jest to zgodne z kryterium i zapisami regulaminu: Projekt jest  zgodny  
z typem projektu wskazanym w regulaminie naboru - wymiana  źródeł ciepła na mniej emisyjne  
w indywidualnych gospodarstwach domowych (zarówno w domach jednorodzinnych  
i wielorodzinnych).  
 

W ramach działania 2.15 dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu 
modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej 
emisyjne. Przypadek przedstawiony przez Państwa dotyczy budynku wielorodzinnego i w takim 
przypadku nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działania 2.15. 
 
Jednocześnie informuję, że w ramach działania 2.14 możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na wymianie źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach 
domowych, w tym w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z zaznaczeniem,  
że lokale mieszkalne posiadają własne odrębne źródło ciepła. 

 
20. Czy w przypadku posiadania przez beneficjenta ostatecznego dwóch kotłów: na węgiel oraz na gaz 

niekondensacyjny, podłączonych do sieci wewnętrznej c.o. i używanych zamiennie możliwa jest  
w ramach projektu wymiana jednego z tych kotłów (na węgiel) na piec gazowy kondensacyjny? 
 

Zgodnie z Regulaminem konkursu (punkt 1.5, ust. 4) projekt może dotyczyć jedynie likwidacji 
źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe)i podłączenie do istniejącej 
sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii 
cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy  
to obszarów zgazyfikowanych (tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione 
ekonomicznie)). Jeśli w ww. przypadku obiekt jest już podłączony do sieci gazowej – a wskazuje 
na to fakt, że beneficjent posiada kocioł na gaz –to wymiana kotła na węgiel na kocioł gazowy 
może być objęta dofinansowanie jedynie  w przypadku, gdy korzystanie z jednego istniejącego 
pieca gazowego nie pozwala na funkcjonowanie systemu centralnego ogrzewania w danym 
obiekcie. 



21. Proszę o wyjaśnienie kwestii czy do dofinansowania w działaniu 2.15 możliwa jest kwalifikacja 
budynku jednorodzinnego z wyodrębnionymi dwoma lokalami mieszkalnymi a co za tym idzie 
wykonanie termomodernizacji jednego poziomu (górnego) tj. mieszkania na górze i wykazania  
w audycie energetycznym lepszej efektywności po wykonaniu prac termomodernizacyjnych. 
 

Tak. Jednakże należy mieć na uwadze, że wykonanie termomodernizacji tylko na części budynku 
może nie zagwarantować osiągnięcia minimalnego wymaganego wskaźnika efektywności 
energetycznej dla całego budynku.   

 
22. Czy jeśli o udzielenie grantu przez gminę wystąpi rolnik to będzie to pomocą de minimis? 

 

W ramach konkursu nie jest przewidziane przyznawanie pomocy de minimis.  
Dofinansowanie nie może zostać przyznane na wymianę źródła ciepła w lokalu gdzie 
prowadzona jest działalność gospodarcza. 
 

23. Czy gmina musi mieć wkład własny? 
 

Gmina nie musi posiadać wkładu własnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 
100% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Natomiast na ocenie jakości wysokość wkładu 
własnego decyduje o ilości przyznanych punktów w kryterium 4.3 Efektywność. 

 
24. Czy środki przekazywane są gminie zaliczkowo w 100%? 

 

Gmina może otrzymać zaliczkę do wysokości 80% wydatków kwalifikowanych. Jednocześnie 
maksymalna wysokość jednej transzy nie może być większa niż 40% wartości dofinansowania 
wskazanego w umowie. 

 
25.  Co z podatkiem VAT? Kto płaci za vat? 

 

Wydatki rozliczane są za pomocą stawek jednostkowych.  Nie jest rozliczany podatek VAT. 
 

26. Na jakim etapie należy mieć gotową listę adresów do wymiany pieca?  
 

IZ nie będzie dokonywała weryfikacji adresów grantobiorców.  Gmina będzie zawierała umowy 
o przyznanie grantu z osobą fizyczną po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. 

 
27. Czy w przypadku gdy posiadamy już listę adresów musimy mieć zabezpieczenie ze swoich 

środków? Czy zaliczka z RPO może być zabezpieczeniem? 
 

Gmina nie musi posiadać zabezpieczenia ze swoich środków. 
 

28. Czy wzór umowy z osobą fizyczną gminy tworzą indywidualnie ? 
 

Tak. Wzory umów tworzą gminy.We wzorach powinny być zawarte zapisy dotyczące sposobu 
rozliczenia, poddania się kontroli, czy zachowania trwałości (zgodnie z regulaminem konkursu).  
 

29.  Czy może być kilka wniosków o płatność w ciągu jednego roku? (Czy można umowy dostarczać  
w miarę podpisywania?) 
 

Tak. W ciągu roku można złożyć kilka wniosków. IZ nie wymaga przedłożenia umów  
z grantobiorcami na etapie wniosków o płatność. 

 
30. Czy można zrobić montaż finansowy: np. piec kosztuje 15 tys. zł, z czego 7,5 tys. zł pochodzi z RPO 

a 7,5 tys. zł ze środków gminy jako druga dotacja. 
 

Nie ma takiej możliwości. W ramach projektu grantobiorca może otrzymać 7,5 tys. PLN? 
 

31.  Jak ma wyglądać rozliczenie środków z osobą fizyczną. W regulaminie jest rozliczenie  
do 15 listopada, co w przypadku gdy inwestycja się przesunie i rozliczenie będzie musiało być  
w kolejnym roku? 



„15 listopada” jest propozycją w celu szybszego rozliczania środków przez grantobiorców  
np. jeżeli grantobiorca otrzymał środki w kwietniu 2020 roku, ma obowiązek rozliczenia 
środków do listopada 2020r.) .  

 
32. Czy osoba fizyczna może rozpocząć zadanie przed podpisaniem umowy z gminą  

o dofinansowanie? 
 

Okres kwalifikowania rozpoczyna się po podpisaniu umowy dofinansowania. Nie ma możliwości 
dofinansowania działań już zrealizowanych. 

 
33. Czy należy przeprowadzić oględziny przed rozpoczęciem zadania czy opiera się wszystko  

na oświadczeniach? 
 

Gmina powinna wypracować własną procedurę kontroli grantobiorców. 
 

34. Czy po podpisaniu umowy z gminą i uzyskaniu środków z RPO można przekazać zaliczkowo środki 
dla osoby fizycznej? 
 

Tak. Gmina wybiera samodzielnie  sposób finansowania. 
 

35. Czy płatność dla osoby fizycznej może być przekazana bezpośrednio na konto wykonawcy? 
 

Umowa o przyznaniu grantu podpisywana jest z grantobiorcą. Dla zachowania ścieżki audytu 
środki powinny być przekazane na konto grantobiorcy. 

 
36. Czy wkład własny gminy może być wykorzystany na zakup droższego pieca? 

 

Nie. Wkład własny gminy należy przekazywać jako kolejną dotację na kolejny piec.  
Np. Gmina dofinansowuje 50 pieców z własnych środków po 7,5 tys. zł oraz 50 pieców z dotacji z 
RPO. 

 
37. Czy o grant na wymianę urządzeń grzewczych mogą się starać mieszkańcy mieszkań 

własnościowych wielorodzinnych budynków, które są w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych/ 
tbs-ów? 

 

Istnieje taka możliwość z zastrzeżeniem, że dane mieszkanie posiada indywidualne źródło ciepła 
i dla danego mieszkania wydane zostało świadectwo charakterystyki energetycznej. 
 

38. Jak wygląda sytuacja, gdy w bloku wielorodzinnym jest jedno wspólne źródło ciepła i parę 
odrębnych własnościowo lokali: jak i na ile grantów mogą skladać wówczas wniosek mieszkańcy? 
 

Nie ma możliwości ubiegania się o grant na wymianę źródła ciepła wspólnego dla wielu lokali w 
budynku wielorodzinnym. W ramach działania 2.14 wsparcie mogą uzyskać typy projektów 
dotyczące wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach 
domowych (zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych). 
 
 

 


