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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania

3.2 Efektywność energetyczna
dla Poddziałania

3.2.5 Efektywność energetyczna–
– wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
(Konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Konkurs jest objęty pomocą de minimis na
drugim poziomie.
Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Konkurs grantowy)

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się w dniu 15 października 2018 r. i zakończy się w dniu 15 stycznia
2019 r.

Konkurs dotyczy:
✓ Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna,
Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych.
✓ Typu III projektów: – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

✓ kategorii interwencji 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
 wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
 Inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jedynie w przypadku gdy podłączenie do
sieci na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie,
 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
 Połączenie do sieci gazowej i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,
 Instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego z własnego zbiornika LPG,
 Instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi
źródłami energii (OZE-typu fotowoltaika, pompa ciepła lub inne) oraz olejem opałowym,
 Instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwo stałe lub biomasę
charakteryzującym się parametrami co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.
Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji
W ramach typu III będzie można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu
likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz
realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej (jedynie w przypadku opłacalności ekonomicznej
przyłączenia).
W ramach typu III będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
• wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,
• wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła
tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,
• podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie systemu kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych.
Beneficjentbędzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli urządzeń grzewczych
eksploatowanych przez odbiorców końcowych. Spełnienie tych warunków będzie opierało się na
zawartych z odbiorcami np. porozumieniach/umowach.
W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrażania tego rodzaju projektów przyjęta została odrębna
ścieżka dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy są jednostki samorządu terytorialnego,
jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań,
odbiorcami końcowymi projektu są m.in. mieszkańcy. Wprowadzenie odrębnej procedury polegało
będzie na uwzględnieniu możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez
odbiorców końcowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki. W
ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidację źródeł niskiej emisji. W przypadku
prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie
udzielona pomoc de minimis na tzw. drugim poziomie. W ramach projektu dofinasowanie będzie
udzielane osobom legitymującym się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu (np. wynikającym z
prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego). Do uzyskania
dofinansowania konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do
dysponowania nieruchomością lub lokalem. W odniesieniu do współwłasności wymagana będzie zgoda

większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów
we współwłasności. Natomiast w przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem
nieruchomości/lokalu, a z treści dokumentu potwierdzającego jego prawo do dysponowania
nieruchomością/lokalem (np. umowa najmu) nie wynika możliwość przeprowadzenia przez odbiorcę
końcowego prac będących przedmiotem projektu (np. wymiany źródła ogrzewania lub instalacji
wewnętrznej) wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości/lokalu i/lub współwłaścicieli (w
odniesieniu do współwłasności) na wykonanie ww. prac (w imieniu właściciela/współwłaścicieli budynku
może działać administrator/zarządca, jeżeli wynika to z zakresu jego umocowania.
Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku budowy nowej infrastruktury inwestycja musi być
zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań
prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących
przepisów budowalnych – z wyjątkiem zabytków, w przypadku których konserwator zabytków nie
wyraził zgody na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wnioskodawca w Studium Wykonalności (w rozdziale II.3.8 Polityki horyzontalne) zobowiązany jest do
umieszczenia opisu dostępności nowotworzonej inwestycji infrastrukturalnej pod kątem sposobu
udostępnienia jej dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostosowania do warunków
użytkowania przez osoby o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności zakresie mobilności,
percepcji, sprawności sensorycznej, komunikowania się.
Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub
w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.
W celu spełnienia zasady konkurencyjności, Wnioskodawca zobowiązany jest (zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, ppkt
6.5.2 Zasada konkurencyjności) upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), a w przypadku zawieszenia działalności
bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez Instytucję Zarządzającą RPOL2020 w umowie o dofinansowanie.
W przypadku projektów, dla których w ramach RPO Lubuskie 2020 nie zawarto umowy
(tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów wybranych oczekujących na podpisanie
umowy) zapytania ofertowe publikowane będą na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
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Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.
Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu
wynosi 9 271 088,36 PLN1, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty
przeznaczonej na konkurs (927 108,83 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać
dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście ocenionych projektów, przy czym ze
względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów obejmie projekty, które
uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
✓ 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
✓ zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:
✓ 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu (w tym minimum 30% wydatków stanowią
koszty beneficjenta oraz maksymalnie 20% wydatków stanowią koszty odbiorcy ostatecznego).
W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków
(stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST)
ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub,
dla których podmiotem założycielskim jest JST.
IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów
Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście,
pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego:
✓ Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)
tel. 68 45 65 146
e-mail: e.huryn@rpo.lubuskie.pl
✓ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do
zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.
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• e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
• telefoniczny: 68 45 65 119
• osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona
Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
✓ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
• e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy
województwa)
• telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68
45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
• osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro)
Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za
pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie
papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy
składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)

lub w:
Wydziale Zamiejscowym
Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
✓
listem poleconym,
✓
przesyłką kurierską,
✓
osobiście.
W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej
placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania
wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

