WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 5/37/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r.)
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą
nr 69/802/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej
Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 6/42/16/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą nr 18/296/16/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą nr 28/432/16/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 16 maja 2016 r., Uchwałą nr 41/668/16/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 19 lipca 2016 r., Uchwałą nr 55/914/16/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą nr 62/1054/16/V Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2016 r., Uchwałą nr 4/20/17/V Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. oraz Uchwała Nr 5/37/17/V Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
w rozdziale II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO
WiM na lata 2014-2020
1) w karcie Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych:
a) w punkcie 14 – Limity i ograniczenia dodaje się podpunkt 8 w brzmieniu: „8. Dopuszcza
się realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, które będą realizowane
na potrzeby mieszkaniowe, z wyłączeniem inwestycji w indywidulanych mieszkaniach i domach”.
2) w karcie Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP:
a) w punkcie 6 – Typy projektów zapis: „3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków (definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach z możliwością wymiany
i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE (w przypadku budynków
administracyjnych wyłącznie jako element projektu) otrzymuje brzmienie „3. Głęboka,
kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków
w przedsiębiorstwach
wraz
z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku
budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
b) w punkcie 14 – Limity i ograniczenia dodaje się:
 podpunkt 3 w brzmieniu „3. 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.”
 podpunkt 4 w brzmieniu: „4. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie prace mające charakter
ulepszenia termomodernizacyjnego wynikające z audytu energetycznego, a nie mające
charakteru remontu”.
 podpunkt 5 w brzmieniu: „5. Budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać
po realizacji zadania warunki techniczne określne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
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ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady
w przypadku, gdy wnioskodawca podjął działania w celu poprawy efektywności energetycznej,
a uwarunkowania formalno-prawne niezależne od Wnioskodawcy uniemożliwiają osiągnięcie
ww. warunków technicznych, np. obiekty objęte ochroną konserwatorską.
 podpunkt 9 w brzmieniu: „9. W przypadku energii uzyskanej z biomasy lub biogazu nie będą
wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
a biomasa rozumiana jest jako stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z
produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż
niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych
w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.)”.
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