
 

  

FAQ – RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23  z dnia 20.02.2023 r. 

 

1. Czy projekt, który będzie miał neutralny wpływ na politykę równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostanie 

odrzucony? 

 

W ramach kryterium pn. „Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” ocenie podlega zgodność projektu z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dostępność oznacza, że wszystkie produkty projektu (na przykład wybudowane lub 

modernizowane obiekty mogą być wykorzystywane (używane) przez osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy Wnioskodawca wykaże, że projekt realizuje ww. 

zasadę tj. przedstawi opis działań, planowanych do podjęcia w ramach realizacji projektu, 

które mają na celu zapewnienie dostępności poszczególnych produktów projektu dla 

użytkowników o różnych potrzebach wynikających z poszczególnych rodzajów 

niepełnosprawności. Weryfikowana będzie zgodność danego produktu z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie co najmniej standardów 

dostępności, stanowiących załącznik do wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego 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 

Należy zwrócić uwagę, iż uznanie neutralności produktu projektu jest dopuszczalne tylko i 

wyłącznie pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę, że dostępność nie dotyczy 

danego produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników, co w 

przypadku projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nie 

będzie miało miejsca. 

 

2. Czy w ramach analizy po zrealizowaniu projektu, potwierdzającej osiągnięcie założonych 

w audycie celów i efektów projektu, w tym zaplanowanej oszczędności energii (do której 



 

zobowiązuje się beneficjent na etapie składania wniosku) wymagane jest przez IOK 

przeprowadzenie badania kamera termowizyjną?  

 

Zobowiązanie załączone do wniosku, wynikające z dokumentacji konkursowej dotyczy tylko 

wykazania przez beneficjenta po realizacji projektu osiągniętych wskaźników (w tym 

oszczędności energii). Nie ma obowiązku zastosowania do tego kamery termowizyjnej.  

 

3. Czy opinia ornitologiczna/chiropterologiczna będzie wymagana na etapie składania 

wniosku? Realizacji projektu? Kontroli projektu? 

 

Wyżej wymienione opinie nie są  dokumentami wymaganymi przepisami prawa. W 

przypadku stwierdzenia bytowania gatunków zagrożonych na obiekcie przed rozpoczęciem 

prac lub w trakcie realizacji prac Wnioskodawca zobowiązany jest zlecić wykonanie takich  

opinii tj. opinii orniotlogicznej/chiropterologicznej, bo stanowi ona załącznik do zgłoszenia do 

RDOŚ o wydanie decyzji w zakresie możliwości niszczenia gniazd i wydania zaleceń 

kompensacyjnych. Element ten może pojawić się na etapie kontroli, w przypadku kiedy dany 

Beneficjent stwierdził taką konieczność w trakcie realizacji projektu. Mogą jednakże wystąpić 

przypadki, iż budynek został zinwentaryzowany i nie stwierdzono obecności bytowania 

gatunków zagrożonych, stąd też nie będzie wymogu opracowywania wyżej wymienionych 

opinii. 

 

4. Czy w ramach poddziałania 4.3.2  kwalifikowalna jest wymiana źródła ciepła, jeśli 

obecnie zamontowany i użytkowany jest kocioł gazowy tylko jest on już stary? W projekcie 

w ramach wymiany byłby zamontowany kocioł  o wyższej sprawności, spełniający normy 

ekoprojektu. Oczywiście takie rozwiązanie wynika z przeprowadzonego audytu?  

 

Tak, w ramach poddziałania 4.3.2 koszt wymiany takiego kotła jest kwalifikowalny, jeśli 

wynika z audytu, a kocioł odpowiada wszystkim nałożonym przez prawo normom tj. m. in. 

dotyczącej minimalnego poziomu efektywności energetycznej i normom emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

 



 

5. Wyjaśnienie dotyczące definiowania budynków użyteczności publicznej w kontekście 

przeznaczenia części tych budynków na inne funkcje i cele (np. działalności gospodarczej). 

 

1. W ramach Poddziałania 4.3.2 kwalifikowane są prace w zakresie budynków 

użyteczności publicznej, dodatkowo budynki te musza być przeznaczone na konkretne 

potrzeby tj.: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 

sportu. Wyłączone z wsparcia w Poddziałaniu 4.3.2 są budynki zamieszkania zbiorowego:  

Uszczegóławiając ww. zapisy w ramach naboru w kontekście mieszkalnictwa nie będą 

kwalifikowalne: 

• budynki przeznaczone na cele zamieszkania zbiorowego np. budynki komunalne, 

domy studenckie, internaty, domy zakonne (zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.),  

• budynki mieszkalne, 

• budynki użyteczności publicznej, w których dominującą funkcją jest funkcja 

mieszkalna/zamieszkania zbiorowego.  

 

Kwalifikowane mogą być  budynki użyteczności publicznej, w których część powierzchni 

przeznaczona jest na funkcję mieszkalną jednak nie może to być funkcja dominująca.  

 

2. W przypadku budynków użyteczności publicznej wielofunkcyjnych, które w 

przeważającej części służą użyteczności publicznej wspieranej w ramach Poddziałania 4.3.2, 

dopuszczalne jest przeznaczenie części powierzchni na cele działalności gospodarczej (np. 

wynajmowanie powierzchni), jednak działalność gospodarcza nie może być funkcją 

dominującą.  

W takim przypadku wydatki dotyczące całego budynku będą potencjalnie kwalifikowane. 

Kwalifikowalność takiego obiektu będzie polegała na potwierdzeniu przez Beneficjenta w 

składanym wniosku o dofinansowanie utrzymania głównego (przeważającego) celu/celów i 

przeznaczenia  budynku użyteczności publicznej wynikających z przyjętej definicji:  

Budynek użyteczności publicznej jest przeznaczony na potrzeby: 



 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, z 

wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego np. domy studenckie, internaty, domy 

zakonne (zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

 

Dodatkowo kwestia prowadzenia w budynku będącym przedmiotem projektu działalności 

gospodarczej będzie analizowanie na etapie oceny pod kątem występowania pomocy 

publicznej oraz możliwości jej udzielenia. 


