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Wniosek o dofinansowanie w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 2

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Niepołomice

Oś 4
Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.1
Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit

Numer naboru
RPMP.04.04.01-IZ.00-12-039/18

Rodzaj naboru
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Część A Wnioskodawca

A.1 Dane Wnioskodawcy	

1. Nazwa Wnioskodawcy Gmina Niepołomice

2. Forma prawna wspólnoty samorządowe

3. Typ własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby 
prawne

4. Typ Wnioskodawcy Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia

5. NIP 6831395375

6. REGON 351555370

7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego nie dotyczy

A.2 Adres siedziby / miejsce zamieszkania	

1. województwo MAŁOPOLSKIE

2. powiat wielicki

3. gmina Niepołomice

4. miejscowość Niepołomice

5. kod pocztowy 32-005

6. ulica Plac Zwycięstwa

7. nr budynku 13

8. nr lokalu  

9. Numer telefonu 12 250 94 34

10. Numer faksu 12 250 94 00

11. Adres poczty elektronicznej magistrat@niepolomice.eu

A.3  Dane kontaktowe / Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji (jeżeli inne niż dane podane w pkt. A.
2)

nie dotyczy

A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu

1. imię i nazwisko Agnieszka Ligęza

2. telefon 602 454 938

3. adres poczty elektronicznej agnieszka.ligeza@niepolomice.eu

4. zakres czynności przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu do 
momentu podpisania umowy o dofinansowanie
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1. imię i nazwisko Stanisław Nowacki

2. telefon 12 250 94 51

3. adres poczty elektronicznej stanislaw.nowacki@niepolomice.eu

4. zakres czynności koordynator merytoryczny projektu - prowadzenie projektu w 
części merytorycznej

A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie

1. imię i nazwisko Roman Ptak

2. stanowisko Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

A.6 Jednostka realizująca projekt (jeżeli inna niż Wnioskodawca) 

nie dotyczy

A.7 Czy w realizację projektu będą zaangażowane inne podmioty?

1. Partnerstwo w projekcie Nie
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A.8 Partner zaangażowany w realizację projektu
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B.1 Tytuł projektu
Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – etap 2

B.2 Typ projektu
A. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

B.3 Zakres interwencji
Działania w zakresie jakości powietrza

B.4 Forma finansowania
 Dotacja bezzwrotna

B.5 Działalność gospodarcza związana z projektem
Dział gospodarki: Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu

PKD: nie dotyczy

B.6 Typ obszaru realizacji projektu
Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

B.7 Miejsce realizacji projektu

1. województwo 2. powiat 3. gmina 4. miejscowość 6. ulica 7. nr 
budynku

8. nr 
lokalu

5. kod 
pocztowy

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Niepołomice     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Chobot     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Wola Zabierzowska     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Zabierzów Bocheński     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Wola Batorska     
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1. województwo 2. powiat 3. gmina 4. miejscowość 6. ulica 7. nr 
budynku

8. nr 
lokalu

5. kod 
pocztowy

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Staniątki     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Podłęże     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Zagórze     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Zakrzów     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Zakrzowiec     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Ochmanów     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Suchoraba     

MAŁOPOLSKIE wielicki Niepołomice Słomiróg     

B.8 Projekt realizowany poza małopolską i/lub granicami kraju
Miejsce realizacji projektu poza małopolską i/lub granicami kraju

1. kraj 2. region 3. miejscowość
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C.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu
C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzględnieniem analizy potrzeb.
Powietrze jest elementem środowiska, które nie zna granic, a jest niezbędne do życia wszystkich ludzi. Dlatego też nie bez znaczenia jest jego jakość i wpływ jaki każdy z ludzi
ma na jego czystość. Ochrona powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu życia obecnych i przyszłych pokoleń. Zła jakość powietrza atmosferycznego stanowi obecnie
jeden  z  największych  problemów  środowiskowych  KrOF.  wg.  Programu  ochrony  powietrza  województwa  małopolskiego  odnotowywane  są  przekroczenia  poziomów
normatywnych wartości stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w
sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza z dnia 2 sierpnia 2012 r.( Dz.U. 2012 poz. 914) województwo małopolskie zostało podzielone na trzy strefy:
Aglomeracja Krakowska (obejmująca miasto Kraków), miasto Tarnów oraz strefa małopolska. Gmina Niepołomice znajduje się w strefie małopolskiej dla której zgodnie z oceną
jakości  powietrza  w  województwie  małopolskim  w  2017  r.  przeprowadzoną  przez  WIOŚ  w  Krakowie  występują  przekroczenia  dopuszczalnych  wartości  stężeń  rocznych  w
powietrzu lub krotności przekroczeń stężeń dopuszczalnych 24-godz następujących substancji:  PM2,5 (strefa C), PM10 (strefa C), BaP (strefa C). W stosunku do lat 90-tych
zmieniła się struktura głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Restrukturyzacja przemysłu i wprowadzone zmiany technologiczne wpłynęły na znaczące zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  do  powietrza  z  ośrodków  przemysłowych.  Rosnącym  problemem,  zwłaszcza  po  2000  r.  staje  się  natomiast  niska  emisja  z  kotłowni
domowych, powodowana głównie wzrostem cen gazu ziemnego i oleju opałowego – co powoduje powrót mieszkańców do opalania domów paliwami stałymi. Na wielkość emisji
ze źródeł ogrzewania ma wpływ przede wszystkim rodzaj stosowanego paliwa. W zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu głównymi źródłami emisji są
kotłownie  opalane  paliwami  stałymi  (głównie  węglem).  Włączone  w  sezonie  grzewczym  kotły  węglowe  odpowiadają  prawie  za  60%  stężeń  w  obszarze  występowania
przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 74% dla benzo(a)piranu. Wskaźniki  emisji  dla pyłu zawieszonego i  benzo(a)pirenu dla kotłów opalanych paliwami stałymi są
ponad  3  krotnie  wyższe  niż  dla  kotłów  gazowych,  a  emisja  tych  zanieczyszczeń  stanowi  ponad  99%  emisji  powierzchniowej  ogółem.  Tak  wysokie  wskaźniki  emisji
spowodowane są złym stanem technicznym oraz wiekiem kotłowni węglowych, a także spalaniem najtańszego, złej jakości węgla. Urządzenia te charakteryzują się dość niską
sprawnością,  co  wpływa  negatywnie  na  procesy  spalania,  a  zarazem  emisji  zanieczyszczeń.  Dodatkowo  zły  stan  techniczny  kominów  pogarsza  parametry  emisji
zanieczyszczeń,  oraz  stanowi  duże  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  użytkowników  kotła.  Niestety,  głównym  kryterium  wyboru  paliwa  do  celów  grzewczych  jest  cena,  która
sprawia, że jednym z najkorzystniejszych ekonomicznie i najpowszechniej wykorzystywanym paliwem w Małopolsce pozostaje węgiel kamienny. Na terenie gminy Niepołomice
pomiary jakości powietrza prowadzone są na stacji pomiarowej należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oznaczonej jako MpWielicWIOSNiep190, która
zlokalizowana jest w Niepołomicach przy ul. 3 Maja. Pomiary stężeń analizowanych substancji to pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren B(a)P. Na obszarze gminy w sezonie
chłodnym (szczególnie w miesiącu lutym, marcu, listopadzie i grudniu), pokrywającym się z sezonem grzewczym obserwowany jest wzrost stężeń pyłu PM10 i odnotowywane
są przekroczenia jego dopuszczalnego poziomu.W przypadku średniorocznego pyłu PM10 (poziom dopuszczalny 40 μ g/m3) stwierdzono następujące stężenia w roku 2011 –
43 μg/m3, w roku 2013 – 48 μg/m3, w roku 2014- 35 μg/m3, w roku 2015 – 43 μg/m3, w roku 2017 - 38,5 μg/m3. Liczba dni z wystąpieniem stężeń 24-godz. pyłu PM10 powyżej
50  μg/m3 (dopuszczalna  liczba  dni  35)  –  w 2011 35  dni,  2012 –  51  dni,  2013 –  105 dni,  2014 -71  dni,  2015 –  93  dni,  2016 -   62  dni,  2017 -  71  dni.  W przypadku stężeń
średniorocznych benzo(a)piranu (poziom docelowy do 2013 r. – 1 ng/m3) stwierdzono następujące stężenia – w roku 2012 – 7 ng/m3, w roku 2014 – 7 ng/m3 w roku 2016 - 5,6
ng/m3  ,  w  roku  2017  -  7,4  ng/m3  .  Na  terenie  gminy  najczęściej  stosowanym  w  budownictwie  jednorodzinnym  sposobem  ogrzewania  są  tradycyjne  kotłownie  węglowe,
stanowiące  52,5%  (na  podstawie  inwentaryzacji  czynnych  pieców,  kotłowni  oraz  kominków  na  paliwo  stałe  –  2015).  Wysokie  stężenia  zanieczyszczeń  wynikają  także  z
uwarunkowań topograficznych Gminy Niepołomice. Położenie w obniżeniu (dolina Wisły) i występujące często inwersje termiczne utrudniają przewietrzanie i wymianę powietrza
i  sprzyjają  kumulowaniu  się  zanieczyszczeń  w  przypowierzchniowej  warstwie  atmosfery,  zwłaszcza  w  okresie  zimowym.  Najważniejsze  skutki  złego  stan  powietrza
atmosferycznego to wpływ zanieczyszczenia na zdrowie mieszkańców, w tym na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, alergie, nowotwory i choroby
krążenia, a zatem znaczące pogorszenie się zarówno obiektywnej jak i  subiektywnej jakości życia na terenie KrOF. Ze względu na efekt ekologiczny główną alternatywą dla
indywidualnych kotłów węglowych powinna być wymiana  na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę.
Korzystnym zabiegiem jest również termomodernizacja budynków (docieplenie, uszczelnienie oraz zastosowanie wentylacji  mechanicznej z odzyskiem ciepła), zmniejszająca
ich ogólne zapotrzebowanie energetyczne, a co za tym idzie ilość spalanego paliwa w celach grzewczych.
Obecny  stan  jakości  powietrza  wymaga podejmowania  przez  władze lokalne  zdecydowanych i  szybkich  działań  naprawczych,  aby  poprawić  komfort  życia  i  chronić  zdrowie
mieszkańców.  Zmiana  tego  stanu  wymaga  również  przeprowadzenia  szeroko  zakrojonej  edukacji  ekologicznej  dotyczącej  ochrony  powietrza.  Zwiększenie  świadomości
społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie oraz wpływu każdego człowieka na czystość powietrza jest konieczne do osiągnięcia pożądanych efektów i zmiany



CFMSmrli7Ajq1ONRi3Es2JA3hi9oNG1hYg2rgWnO 8

sytuacji w perspektywie kilku lat.
Gmina  Niepołomice  mając  na  uwadze  troskę  o  jakość  powietrza  oraz  oszczędność  energii  od  1993  roku  podejmuje  szereg  działań  w  celu  zmniejszenia  emisji  komunalno-
bytowej.
Działania te podejmowano etapowo i sukcesywnie ze względu na czynnik ekonomiczny.
I Etap - wymiana urządzeń na paliwo stałe (węgiel) na urządzenia zasilane paliwem gazowym w budynkach gminy (od 1993 do 1995)
II Etap – dokonano systematycznej termomodernizacji obiektów komunalnych, poprzez docieplenia ścian i wymianę stolarki okiennej. (od 2002 do teraz)
III  Etap  -  Po  dokonaniu  kategoryzacji  najpilniejszych  działań  dotyczących  urządzeń  grzewczych  wykonano  modernizację  tych  urządzeń,  głównie  w  obiektach  szkół  oraz  w
domach kultury (2006 do teraz).
IV Etap - realizacja Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych” współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
V  Etap-  realizacja  projektu  "Program  ograniczenia  niskiej  emisji  dla  Gminy  Niepołomice"-  wymiana  237  starych  kotłów  węglowych  na  kotły  gazowe  i  biomasę  (od  2017  do
2020)   
Jednakże, ze względu na wzrost wymagań mieszkańców , w nadchodzących latach Gmina Niepołomice ma jeszcze dużo pracy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.
Zgodnie  z  zapisami  POP dla  Województwa Małopolskiego (zatwierdzonego uchwałą  Nr  XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia  23 stycznia  2017 r.)  jako
działanie naprawcze przewidziane dla Gminy Niepołomice przewidziano realizację gminnych programów ograniczenia niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na
paliwa stałe (kod działania MaSMa/PONE/03).
Zidentyfikowane problemy:
- Wysoki poziom zanieczyszczeń w atmosferze
- Degradacja środowiska naturalnego spowodowana wysokim poziomem zanieczyszczeń w atmosferze;
- Wysokie wydatki ponoszone na leczenie chorób spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska;
- Niska świadomość i wiedza na temat szkodliwości „niskiej emisji”
Projekt jest zgodny z:
1.Strategią  Rozwoju  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2011-2020  cel  6.1  Poprawa  bezpieczeństwa  ekologicznego  oraz  wykorzystanie  ekologii  dla  rozwoju
Małopolski,Działanie. 6.1.2 Poprawa jakości powietrza
2. Regionalnym Planem Energetycznym dla Województwa Małopolskiego
3. Strategią Europa 2020 – Priorytet rozwój zrównoważony
4. Strategią Rozwoju Kraju 2020 – Obszar II Konkurencyjna gospodarka
5. Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.
6. Strategią ZIT dla KrOF – Cel 2, Priorytet 2.1, Działanie 2.1.2 Poprawa jakości powietrza
7. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice (działanie 32)

C.1.2 Analiza odbiorców
Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Niepołomice (około 27 tys. osób wg. danych ewidencji  ludności) zamieszkujący region o najbardziej niekorzystnych warunkach
pod względem jakości powietrza i występujących tam zanieczyszczeniach, a w szczególności mieszkańcy budynków, w których wymieniane będą kotły. ( min. 162 budynki x
średnia ilość mieszkańców jednego budynku 3,46 osoby (dane GUS) = 561 osób). Bezpośredni uczestnicy projektu będą wybierani na podstawie kolejności zgłoszeń (według
regulaminu)  i  będą  to  właściciele  budynków,  w  których  obecnym  źródłem  ciepła  jest  nieekologiczne  źródło  ciepła  opalane  paliwem  stałym  a  budynek  spełnia  wymagania
minimalnej energooszczędności.
Wg najnowszej prognozy ludności gmin na lata 2017 -2030 GUS (opracowana 2017), liczba mieszkańców gminy Niepołomice wzrośnie z 27 tys. osób (2017) do 33 tys. osób
(2030) – wzrost o 22%.
Tak  duży  wzrost,  jeśli  chodzi  o  liczbę  mieszkańców,  nie  jest  powszechnym  zjawiskiem  w  niewielkich  samorządach  dlatego  uważamy,  że  ilość  odbiorców  inwestycji  będzie
systematycznie wzrastać. Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy Gminy Niepołomice gdyż powietrze jest elementem środowiska, które nie zna granic, a jest
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niezbędne  do  życia  wszystkich  ludzi.  Dlatego  też  poprawa  jakości  powietrza  poprzez  wymianę  starych  nieekologicznych  źródeł  ciepła  ma  znaczenie  dla  wszystkich
mieszkańców.

C.1.3 Doświadczenie niezbędne do realizacji projektu
Gmina  Niepołomice  posiada  doświadczenie  w  realizacji  projektów  dotyczących  ochrony  jakości  powietrza,  zmniejszania  emisji  gazów  cieplarnianych,  termomodernizacji
budynków oraz montażu odnawialnych źródeł energii. W poprzednich latach z powodzeniem i w terminie zrealizowaliśmy projekty o podobnym charakterze:
1. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów, na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych” –
projekt realizowany w ramach Celu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji w szczególności
gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej
2.  „Program ograniczenia  niskiej  emisji  dla  Gminy  Niepołomice”  –  projekt  realizowany w ramach RPO WM na lata  2014-2020 Działanie  Redukcja  emisji  zanieczyszczeń do
powietrza,  Poddziałanie  4.4.1  Obniżenie  poziomu niskiej  emisji  –  ZIT Przedmiotem projektu  jest  wymiana źródeł  ciepła  (237 szt.)  -  starych kotłów,  urządzeń grzewczych na
paliwa stałe na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub na biomasę w indywidualnych gospodarstwach domowych  w Gminie Niepołomice
3. Baltic Sea Region 2007-2013 Projekt numer 043 pn.” Public Energy Alternatives – Sustainable energy strategies as a chance for region al development (PEA) ( uwaga gmina
Niepołomice  występuje  tu  jako  partner  projektu)  Zakres  projektu:  Opracowanie  i  wdrożenie  strategii  energetycznej  Gminy  Niepołomice  i  projekt  pilotażowy  polegający  na
montażu ogniw fotovoltanicznych i wykonanie instalacji solarnej oraz montaż ogniw paliwowych w oparciu wodór w budynku „Sokoła” .
4. Regionalna Inicjatywa POWER to projekt o budżecie wynoszącym 5,8 mln € (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), realizowany w
ramach Programu INTERREG IVC pomiędzy 7 europejskimi regionami: 
Andaluzja  (Hiszpania),  Emilia-Romagna  (Włochy),  Małopolska,  Północna  Brabancja  (Holandia),  Region  Południowo-Wschodniej  Anglii.,  Sztokholm  (Szwecja)  oraz  Tallin
(Estonia).  
Celem projektu  POWER jest  przede wszystkim poszukiwanie  metod  dążenia  do  gospodarki  niskowęglowej  (Low Carbon Economy)  na  poziomie  regionalnym oraz  wymiana
wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie instrumentów polityki regionalnej w kontekście zmian klimatycznych.
W ramach POWER wdrożono 12 międzynarodowych podprojektów wyłonionych w trakcie 2 naborów.
Podprojekt  SEECA „Strategia dla efektywności  energetycznej  poprzez porozumienie klimatyczne” (Strategy for  Energy Efficiency through Climate Agreements) – powstał  we
współpracy ze szwedzkim regionem Uppsala,  estońskim miastem Tallinn i  Gminą Niepołomice, głównym celem była  poprawa efektywności  energetycznej  (redukcja zużycia
energii) i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Podprojekt SEECA (akronim - 0376R1) zasadniczo składa się z trzech części:
•	Identyfikacja i rozwój istniejących strategii klimatyczno – energetycznych
•	Porozumienia klimatyczne
•	Eko-jazda i dobre praktyki w używaniu ciężkiego sprzętu.
W tych obszarach tematycznych trwały prace mająca przyczynić się do wypracowania metod (dobrych praktyk) które pozwolą poprawić efektywność energetyczną a tym samym
ograniczyć emisję CO2 w Gminie Niepołomice (o ok. 9000Mg). Współpraca z regionem Uppsala i  miastem Tallinn ułatwiła prace nad strategią energetyczną i  klimatyczną a
także pozwoliła podjąć działania badawcze nad całkowicie nowym zagadnieniem jakim są techniki „ecodriving’u”. W ramach podprojektu SEECA Gmina Niepołomice stworzyła
także zupełnie nową formę przekazu informacji  – kalendarz (Eco-kalendarz 2011 i  2012) który oprócz swojego podstawowego zadania,  spełnia również funkcję podręcznika
edukacyjnego naszych mieszkańców jak zmniejszać zużycie energii w domostwach i nie tylko.

C.1.4 Zasoby umożliwiające realizację projektu
Projekt realizowany będzie przez Gminę Niepołomice za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.
Gmina Niepołomice, realizator projektu, posiada odpowiednie struktury organizacyjne, doświadczenie oraz kompetentne kadry do skutecznego wdrożenia projektu co zostało
potwierdzone  realizacją  ponad  60  projektów  współfinansowanych  z  Funduszy  UE.  Wnioskodawca,  celem  zagwarantowania  rzetelnego  wykonania  projektu,  zapewni
wykonalność  organizacyjną  poprzez  stworzenie  Jednostki  Realizacji  Projektu  (zespołu  zadaniowego),  w  skład  którego  wejdą  osoby  posiadające  kluczowe  kompetencje  dla
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projektu,  a  więc  takie  które  posiadają  doświadczenie  w  przeprowadzaniu  prac  inwestycyjnych,  działań  promocyjnych  oraz  w  rozliczaniu  finansowym  projektów
współfinansowanych ze środków UE. W skład Jednostki Realizacji Projektu (JRP) wejdą:
- koordynator projektu – 1 osoba;
-  inspektorzy  nadzoru  -  osoby  odpowiedzialne  za  zapewnienie  zgodności  w  zakresie  wszystkich  wymaganych  prawem  uzgodnień,  zezwoleń  oraz  realizacją  projektu  z
obowiązującymi przepisami budowlanymi (zlecenie zewnętrzne);
- obsługa księgowa – 1 osoba;
- obsługa administracyjna – 1 osoba;
JRP prowadzić będzie sprawy organizacyjne, odpowiadać za monitoring i sprawozdawczość, a także utrzymywać bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą.
Za całość prac związanych z realizacją projektu odpowiedzialny będzie Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.
Kadrę wchodzącą w skład zespołu projektowego stanowić będą – w odniesieniu do koordynatora, obsługi księgowej,  administracyjnej i  zamówień publicznych - pracownicy i
współpracownicy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Niepołomicach.  Wybór  osób  do  wdrożenia  projektu  będzie  podyktowany  ich  dotychczasowym  doświadczeniem  zgodnym  z
charakterem projektu oraz z zaplanowanymi działaniami.
W  ramach  projektu  (działania  bezkosztowe)  prowadzone  będą  konsultacje  dla  osób  zainteresowanych  wymianą  kotłów  przez  pracowników  Referatu  Energii  Odnawialnej  i
Gospodarki Komunalnej.

C.1.5 Opis istniejącego majątku trwałego
Gmina Niepołomice przeprowadziła w 2015 r. inwentaryzację czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe. Spośród 7 424 budynków znajdujących się na terenie
gminy Niepołomice, inwentaryzacji  poddano 571 budynków mieszkalnych, co stanowi 7% wszystkich budynków. Jak wynika z analizy ankiet głównym źródłem grzewczym w
budownictwie mieszkalnym w gminie Niepołomice są kotły węglowe, w które wyposażonych jest 52% obiektów. Drugie, pod względem częstości występowania są kotły gazowe,
które stanowią 43% ogólnej liczby kotłów. Około 5% gospodarstw posiada piece kaflowe – najbardziej uciążliwe dla środowiska. Średni wiek kotła węglowego wynosi w gminie
Niepołomice 10 lat. Średnie roczne zużycie węgla w gospodarstwie domowym wynosi 3,2 tony, a gazu – 1784 m3. W latach 2012-2016 zainstalowano na 615
budynkach  prywatnych  instalacje  solarne  do  ogrzewania  ciepłej  wody  użytkowej.  W  roku  2016  w  16  obiektach  użyteczności  publicznej  wykonano  roboty  budowlano  –
instalacyjne  mające  na  celu  zwiększenie  efektywności  energetycznej  (Termomodernizacja,  modernizacja  oświetlenia,  instalacji  CO,  monitoring  zużycia  energii  elektrycznej  i
cieplnej,  montaż  paneli  ogniw  fotowoltaicznych,  roboty  naprawcze  uwzględniające  stan  obiektów,  niezbędne  dla  zapewnienia  właściwych  parametrów  technicznych,
estetycznych i eksploatacyjnych).

C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji
Nie

C.2 Opis projektu
C.2.1 Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 23-11-2018
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 28-02-2019
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 25-02-2022

C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych)
Przedmiotem  projektu  jest  dotacja  na  wymianę  nieekologicznych  źródeł  ciepła  -  na  kotły  wykorzystujące  paliwa  gazowe  oraz  biomasę  w  Gminie  Niepołomice.  W  Gminie
Niepołomice nie ma sieci ciepłowniczej dlatego nie ma możliwości podłączenia modernizowanych budynków do sieci ciepłowniczej. Przewidywana ilość wymienionych kotłów
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wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej w budynkach: min. 162 szt. ( w zależności od wartości przedstawionych faktur przez mieszkańców ilość może ulec zmianie) Projekt
jest zapisany w PGN dla Gminy Niepołomice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej. (pozytywnie oceniony przez WFOŚiGW w Krakowie)
Gmina Niepołomice poprzez zapisy znajdujące się w umowie i regulaminie oraz system kontroli wyegzekwuje od odbiorców końcowych: wykonanie obowiązku likwidacji starego
kotła , użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
Projekt  skutkować  będzie  redukcją  CO2  o  59,08%  w  odniesieniu  do  ist.  instalacji.  Wsparcie  wymiany  źródła  ciepła  będzie  uwarunkowane  zapewnieniem  odpowiedniej
efektywności energetycznej w budynkach. Właściciele budynków zostaną zobowiązani do poddania się ocenie energetycznej budynku wg metodyki przyjętej przez IŻ oraz do
wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z w/w oceny. W ramach projektu planujemy również działania informacyjno-promocyjne. Działania te
poza standardowym zakresem dotyczącym likwidacji niskiej emisji będą również obejmować szerszy katalog działań promocyjnych dotyczących np. promowania oszczędności
wody), energii elektrycznej itp.
Beneficjentem przyznawanej pomocy byłaby Gmina Niepołomice jednak odbiorcami końcowymi projektu byliby właściciele budynków.
Główne kategorie kosztów to wymiana źródeł ciepła i kampania edukacyjno- informacyjna, promocja projektu, pozostałe (szerzej opisana charakterystyka w pkt. C.2.3. i pkt Q
Analizy specyficzne)

C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie
lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.)

1 Wymiana źródeł 
ciepła

1.1 Wymiana kotłów -  min.162 sztuk  wymienionych kotłów -  min.  162 szt.  podpisanych umów z  mieszkańcami  (  jedna umowa na
wymianę kotła i przystosowanie instalacji wewnętrznej). W zależności od wartości przedstawionych faktur przez
mieszkańców oraz wytycznych audytora ilość może ulec zmianie
162 kotły ( gazowe i na biomasę) x  6000 zł jednostkowy koszt kotła w budynku jednorodzinnym = 972 000 zł.
Założono wymianę na 152 sztuki kotłów gazowych i 10 kotłów na biomasę (proporcja ta może ulec zmianie w
zależności od zgłoszonych przez mieszkańców wniosków) . Maksymalny koszt wymiany kotła wg SZOOP to 8
000 zł, ale założono na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji projektów o podobnym typie, że
koszt  ten  będzie  wahał  się  od  5,5  tys  do  7  tys  (średnio  6000  zł)  Ze  względu  na  politykę  gminy  zakładającą
wymianę  jak  największej  ilości  kotłów  tak  aby  osiągnąć  jak  największy  efekt  ekologiczny  założono  w
regulaminie jako maksymalne dofinansowanie do wymiany kotła na poziomie 6000 zł

1.2 Prace 
przystosowawcze 
instalacji wewnętrznej

-  min.  162  szt.  prac  przystosowawczych  instalacji  wewnętrznej  -  min.  162  szt.  podpisanych  umów  z
mieszkańcami  (  jedna  umowa  na  wymianę  kotła  i  przystosowanie  instalacji  wewnętrznej.  W  zależności  od
wartości przedstawionych faktur przez mieszkańców oraz wytycznych audytora ilość może ulec zmianie
162 szt prac przystosowawczych x  1000 zł średni jednostkowy koszt prac w budynku jednorodzinnym = 162
000 zł. Maksymalny koszt prac przystosowawczych instalacji wewnętrznej wg SZOOP to 6 000 zł, ale założono
na  podstawie  dotychczasowych  doświadczeń  z  realizacji  projektów  o  podobnym  typie,  że  koszt  ten  będzie
wahał  się  od  0,5  tys  do  2  tys  (średnio  1000  zł).  Ze  względu  na  politykę  gminy  zakładającą  wymianę  jak
największej  ilości  kotłów  tak  aby  osiągnąć  jak  największy  efekt  ekologiczny  założono  w  regulaminie  jako
maksymalne dofinansowanie do prac przystosowawczych instalacji wewnętrznej kwotę na poziomie 1000 zł.

2 Kampania 
edukacyjno - 
informacyjna

2.1 Kalendarz 
ekologiczny dla 
mieszkańców

Opracowanie,  wydruk  i  rozprowadzenie  ekologicznego  kalendarza  na  rok  2020  i  2021   wśród  mieszkańców
Gminy Niepołomice. Oprócz swej podstawowej funkcji, będzie on spełniał także rolę nośnika informacji w jaki
sposób  można  ograniczyć  zużycie  energii  w  gospodarstwie  domowym,  w  pracy,  szkole  a  tym  samym
przyczynić  się  do  ograniczenia  emisji  dwutlenku  węgla.  Karta  z  każdym  miesiącem,  oprócz  oczywiście
kalendarium, zawierać będzie porady i informacje m.in. jak oszczędzać prąd i wodę, jak jeździć ekonomicznie a
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lp Zadanie działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.)

także  jak  korzystać  z  odnawialnych  źródeł  energii.  (  min.  1300  egz.  na  każdy  rok).  Bezpośredni  odbiorcy:
mieszkańcy  Gminy  Niepołomice  (  min.  1300  gospodarstw  domowych  czyli  około  5  tys.  mieszkańców).  Koszt
został  oszacowany na podstawie  dotychczasowych doświadczeń Gminy Niepołomice z  realizacji  projektów o
podobnym typie.

3 Promocja projektu 3.1 Promocja projektu Koszty rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
- zakup i montaż 1 tablicy informacyjnej
- zakup i montaż 1 tablicy pamiątkowej.
Koszt  został  oszacowany  na  podstawie  dotychczasowych  doświadczeń  Gminy  Niepołomice  z  realizacji
projektów o podobnym typie.

4 Pozostałe wydatki 4.1 Nadzór inspektorów - 
koszty 
niekwalifikowalne

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1 umowa
Koszt  został  oszacowany  na  podstawie  dotychczasowych  doświadczeń  Gminy  Niepołomice  z  realizacji
projektów o podobnym typie

4.2 Analiza finansowo-
ekonomiczna 
przedsięwzięcia

Wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych - 1 umowa
Koszt został oszacowany na podstawie zawartej umowy  (zapytanie ofertowe).

C.3 Cele i wskaźniki projektu 
C.3.1 Społeczno – gospodarcze cele projektu
Celem bezpośrednim projektu jest obniżony poziom niskiej emisji w województwie małopolskim.
Cele ogólne projektu  czyli  długotrwałe oddziaływanie projektu  to  wspieranie  przejścia  na gospodarkę niskoemisyjną (obniżenie  emisji  CO2)  co ma wpływ na wywiązanie  się
Polski z zobowiązania wynikającego z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz poprawa jakości powietrza w Gminie Niepołomice.
Długofalowe oddziaływanie to również:
-  poprzez  zmniejszenie  zanieczyszczeń  w  atmosferze  (redukcja  PM2,5  i  PM10),  -  polepszenie  stanu  środowiska  naturalnego  i  tym  samym  zmniejszenie  zachorowalności
mieszkańców na choroby układu oddechowego,
- pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy gminy i całego KrOF, dzięki poprawie wizerunku obszaru w oczach turystów i inwestorów.

C.3.2 W jaki sposób projekt spełni potrzeby opisane w pkt. C.1.1
Projekt odpowiada na zdefiniowane w punkcie C.1.1. problemy i potrzeby
1.Wysoki poziom zanieczyszczeń w atmosferze;
Ad.1 – W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja pyłów PM2,5 do poziomu 0,0123 Mg/rok i redukcja pyłów PM10 do poziomu 0,0123 Mg/rok (stanowi to redukcję o 3,2243
Mg/rok czyli 99,62 % w stosunku do roku bazowego w odniesieniu do pyłu PM 10 i o 1,3505 Mg/rok czyli 99,10% w stosunku do roku bazowego w odniesieniu do pyłu PM 2,5).
Ponadto planowane jest osiągnięcie redukcji emisji CO2 o 523,3 tony równoważnika CO2/rok, co stanowi 59,08 % w stosunku do roku bazowego. (Szczegółowe wyliczenia tab.
Analiza finansowa)
2. Degradacja środowiska naturalnego spowodowana wysokim poziomem zanieczyszczeń w atmosferze
Ad.2 W wyniku realizacji projektu , poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń w atmosferze ( o wartości podane powyżej) nastąpi polepszenie stanu środowiska naturalnego.
3 .Wysokie wydatki ponoszone na leczenie chorób spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska;
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Ad.3 W wyniku realizacji projektu , poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń w atmosferze (o wartości podane powyżej) nastąpi polepszenie stanu środowiska naturalnego i tym
samym zmniejszenie zachorowalności mieszkańców na choroby układu oddechowego.
4. Niska świadomość i wiedza na temat szkodliwości „niskiej emisji”
Ad.4. W wyniku realizacji projektu, poprzez realizację działań informacyjno-edukacyjnych zwiększy się świadomość i wiedza na temat szkodliwości „niskiej emisji”

C.3.3 W jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu operacyjnego
Cel projektu jest zgodny z zapisami pkt. 5 dla działania 4.4.1 SzOOP RPO WM, które określają że, celem interwencji jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń  oraz  gazów  cieplarnianych  pochodzących  z  ogrzewania  mieszkań.  W  wyniku  wsparcia  likwidacji  źródeł  niskiej  emisji  nastąpi  obniżenie  stężeń  pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5. W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja pyłów PM2,5 do poziomu 0,0123 Mg/rok i redukcja pyłów PM10 do poziomu 0,0123 Mg/rok (stanowi
to  redukcję  o  3,2243  Mg/rok  czyli  99,62  %  w  stosunku  do  roku  bazowego  w  odniesieniu  do  pyłu  PM  10  i  o  1,3505  Mg/rok  czyli  99,10%  w  stosunku  do  roku  bazowego  w
odniesieniu do pyłu PM 2,5). Ponadto planowane jest osiągnięcie redukcji emisji CO2 o 523,30 tony równoważnika CO2/rok, co stanowi 59,08 % w stosunku do roku bazowego.
(Szczegółowe wyliczenia  tab.  Analiza  finansowa)  Projekt  wpisuje  się  również  w Obszar  6  Bezpieczeństwo ekologiczne,  zdrowotne i  społeczne (  Działanie  6.1.2.  –  Poprawa
jakości powietrza: sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (…) ) - Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

C.3.4 Wskaźniki realizacji projektu
Wskaźniki produktu

lp Nazwa wskaźnika Sposób 
pomiaru jm Wartość 

bazowa 2018 2019 2020 2021 2022 Suma 
wartości

1 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

Dane Urzędu 
Miasta i 
Gminy 
Niepołomice
na podstawie 
ilości
podpisanych i
zrealizowanych
umów z 
mieszkańcami.
- pomiar raz 
po 
zakończeniu 
realizacji
projektu

szt. 0 0 50 50 60 2 162

Wskaźniki rezultatu
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lp Nazwa wskaźnika Sposób 
pomiaru jm Wartość 

bazowa 2022 2023 Wartość 
docelowa

1 Poziom emisji PM 10

Dane Urzędu 
Miasta i
Gminy 
Niepołomice
na podstawie 
ilości
podpisanych i 
zrealizowanych 
umów z
mieszkańcami.
- pomiar raz po
zakończeniu 
realizacji
projektu.

Mg/rok 3.23 0 0.012 0.012

2 Poziom emisji PM 2,5

Dane Urzędu 
Miasta i
Gminy 
Niepołomice
na podstawie 
ilości
podpisanych i 
zrealizowanych 
umów z
mieszkańcami.
- pomiar raz po
zakończeniu 
realizacji
projektu.

Mg/rok 1.36 0 0.012 0.012

3 Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (Cl 34)

Dane Urzędu 
Miasta i
Gminy 
Niepołomice
na podstawie 
ilości
podpisanych i 
zrealizowanych 
umów z
mieszkańcami.
- pomiar raz po
zakończeniu 
realizacji
projektu.

tony 
równoważnika 
CO2/rok

0 0 523.3 523.3

Metodyka oszacowania wartości wskaźnika rezultatu

Wskaźniki  realizacji  projektu  zostały  obliczone przy  użyciu  wskaźników wskazanych w pkt.  5  SZOOP w części  dotyczącej  Wskaźników emisji  zanieczyszczeń służących dla
wyznaczania efektu ekologicznego ( szczegółowe wyliczenia analizy finansowe zakładka 7)
Wartość wskaźnika (poziom emisji PM10) została wyliczona w oparciu o metodologię zgodną z wyliczeniem wskaźników dla projektu ( w pkt 5 SZOOP). Zgodnie z założeniami
projektowymi dla sytuacji  bieżącej przyjęto, że wymieniane będą kotły węglowe, których ilość zużywanego paliwa wynosi średnio 2400 kg/rok. Wartość opałowa węgla (WO)
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zgodnie z metodyką przyjętą dla sporządzania audytów energetycznych (...)w ramach RPO WM wynosi 22,8 MJ/kg/MJ/m3. A wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłu PM10 dla
takiego kotła wynosi 380 g/GJ ( wg. pkt 5 SZOOP). Przy założeniu min. 162 szt kotłów, wielkość emisji PM 10 przed realizacją projektu wynosi zatem 3,2366 Mg/rok. W wyniku
projektu zostaną zamontowane kotły gazowe - 152 szt oraz na biomasę - 10 szt. Dla kotła gazowego przyjęto wykorzystanie paliwa w wysokości 1300 m3/rok a dla kotła na
biomasę 3700 kg/rok. Wartości opałowe(WO) gaz - 36,2 MJ/kg/MJ/m3 oraz biomasa -15,60 MJ/kg/MJ/m3. Wskaźnik zanieczyszczenia PM10 gaz- 0,2 g/GJ a biomasa 19 g/ GJ
Wielkość emisji PM10 po realizacji projektu wynosi zatem 0,0123 Mg/rok. Wartość redukcji 3,2243 Mg/rok czyli 99,62 %. (szczegółowe wyliczenia analizy finansowe zakładka 7)
Po realizacji projektu zsumowane zostaną wartość poziomu emisji pyłu PM10 z wykorzystaniem wskaźników, które wzięto pod uwagę dokonując analizy na potrzeby wniosku o
dofinansowanie  oraz  w  oparciu  o  faktycznie  wymienione  rodzaje  kotłów  (proporcja  kotłów  gazowych  i  na  biomasę  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  zgłoszonych  przez
mieszkańców wniosków)

Wartość  wskaźnika  (poziom  emisji  PM2,5)  zostanie  wyliczona  w  oparciu  o  metodologię  zgodną  z  wyliczeniem  wskaźników  dla  projektu  (  w  pkt  5  SZOOP).  Zgodnie  z
założeniami projektowymi dla sytuacji  bieżącej  przyjęto,  że wymieniane będą kotły węglowe, których ilość zużywanego paliwa wynosi  średnio 2400 kg/rok. Wartość opałowa
węgla (WO) zgodnie z metodyką przyjętą dla sporządzania audytów energetycznych (...) w ramach RPO WM wynosi 22,8 MJ/kg/MJ/m3. A wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłu
PM 2,5 dla takiego kotła wynosi 160 g/GJ ( wg. pkt 5 SZOOP). Przy założeniu min. 162 szt kotłów, wielkość emisji PM 2,5 przed realizacją projektu wynosi zatem 1,3628 Mg/
rok. W wyniku projektu zostaną zamontowane kotły gazowe - 152 szt oraz na biomasę - 10 szt. Dla kotła gazowego przyjęto wykorzystanie paliwa w wysokości 1300 m3/rok a
dla
kotła na biomasę 3700 kg/rok. Wartości opałowe(WO) gaz - 36,2 MJ/kg/MJ/m3 oraz biomasa -15,60 MJ/kg/MJ/m3. Wskaźnik zanieczyszczenia PM 2,5 gaz- 0,2 g/GJ a biomasa
19 g/GJ Wielkość emisji PM 2,5 po realizacji projektu wynosi zatem 0,0123 Mg/rok. Wartość redukcji 1,3505 Mg/rok czyli 99,10 %. (szczegółowe wyliczenia analizy finansowe
zakładka 7)
Po realizacji projektu zsumowane zostaną wartość poziomu emisji pyłu PM2,5 z wykorzystaniem wskaźników, które wzięto pod uwagę dokonując analizy na potrzeby wniosku o
dofinansowanie  oraz  w  oparciu  o  faktycznie  wymienione  rodzaje  kotłów  (proporcja  kotłów  gazowych  i  na  biomasę  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  zgłoszonych  przez
mieszkańców wniosków)

Wartość wskaźnika (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych) zostanie wyliczona w oparciu o metodologię zgodną z wyliczeniem wskaźników dla projektu. (w pkt
5 SZOOP). Zgodnie z założeniami projektowymi dla sytuacji bieżącej przyjęto, że wymieniane będą kotły węglowe, których ilość zużywanego paliwa wynosi średnio 2400 kg/
rok. Wartość opałowa węgla (WO) zgodnie z metodyką przyjętą dla sporządzania audytów energetycznych (...)w ramach RPO WM wynosi 22,8 MJ/kg/MJ/m3. A wskaźnik emisji
CO2 dla  takiego kotła  wynosi  104 kg/GJ (  wg.  pkt  5  SZOOP).  Przy  założeniu  min.  162 szt  kotłów,  wielkość emisji  CO2 przed realizacją  projektu  wynosi  zatem 885,81 tony
równoważnika CO2/rok. W wyniku projektu zostaną zamontowane kotły gazowe - 152 szt oraz na biomasę - 10 szt. Dla kotła gazowego przyjęto wykorzystanie paliwa w
wysokości 1300 m3/rok a dla kotła na biomasę 3700 kg/rok. Wartości opałowe(WO) gaz - 36,2 MJ/kg/MJ/m3 oraz biomasa -15,60 MJ/kg/MJ/m3. Wskaźnik emisji gazów CO2
gaz- 52 kg/GJ a biomasa jest bezemisyjna. Wielkość emisji gazów cieplarnianych po realizacji projektu wynosi zatem 362,51 tony równoważnika CO2/rok. Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi zatem 523,30 tony równoważnika CO2/rok co stanowi 59,08%. ( szczegółowe wyliczenia analizy finansowe zakładka 7)
Po realizacji  projektu  zsumowane zostaną wartość poziomu emisji  gazów cieplarnianych CO2 z wykorzystaniem wskaźników,  które wzięto  pod uwagę dokonując analizy  na
potrzeby  wniosku  o  dofinansowanie  oraz  w  oparciu  o  faktycznie  wymienione  rodzaje  kotłów  (proporcja  kotłów  gazowych  i  na  biomasę  może  ulec  zmianie  w  zależności  od
zgłoszonych przez mieszkańców wniosków)

C.3.5 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu

lp Rodzaj stanowiska Podstawa zatrudnienia Wymiar Zakres finansowania Zakres czynności

C.4  Promocja źródła finansowania projektu
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Celem działań promocyjnych i  informacyjnych projektu będzie upowszechnienie wiedzy społeczeństwa o realizacji  projektu dzięki  dofinansowaniu ze środków Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  RPO  WM  na  lata  2014-2020  oraz  podniesienie  świadomości  opinii  publicznej  o  przebiegu  realizacji  projektu,  osiągniętych
produktach i rezultatach.
Promocja projektu skierowana będzie do następujących grup docelowych:
Mieszkańcy Gminy Niepołomice (około 27 tys. osób) a w szczególności mieszkańcy budynków w których wymienione zostaną źródła ciepła.
Skoncentrowanie działań promocyjnych na powyższych grupach docelowych zapewni uzyskanie szerokiego efektu promocyjnego projektu.
W ramach promocji projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:
- umieszczenie tablic informacyjnych – 1 sztuka
- umieszczenie tablic pamiątkowych – 1 sztuka
- artykuły w prasie lokalnej (np. Gazeta Niepołomicka) – min. 1 artykuł;
- informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Gminy Niepołomice

Zarówno  materiały  promocyjne,  jak  i  cała  dokumentacja  wytworzona  w  ramach  projektu  będzie  spełniała  obowiązek  promocji  źródeł  dofinansowania  projektu  w  oparciu  o
wytyczne dotyczące informacji i promocji dla okresu programowania 2014-2020 (tj. zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r.; Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.; Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków
programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020). Promocja
prowadzona  będzie  zgodnie  z  wytycznymi  zamieszczonymi  w  Podręczniku  wnioskodawcy  i  beneficjenta  programów  polityki  spójności  2014-2020  w  zakresie  informacji  i
promocji.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu,  podawane do publicznej  wiadomości,  oznaczone zostaną (na stronach tytułowych) naklejkami z  wymaganymi znakami
graficznymi i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych.
Działania  promocyjne  i  informacyjne  rozpoczną  się  od  momentu  uzyskania  dofinansowania  na  wykonanie  projektu  i  trwać  będą  przez  cały  okres  realizacji  projektu  oraz  w
okresie trwałości projektu.

D Stopień przygotowania projektu do realizacji oraz wpływ projektu na środowisko
D. 1 Stan przygotowania projektu do realizacji

1. Cały projekt

2. Tryb przygotowania projektu do realizacji
Nie wymagający pozwolenia na budowę oraz nie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj

3. Uzasadnienie wybranego trybu
Beneficjentem  przyznanej  pomocy  będzie  jednostka  samorządu  terytorialnego,  jednak  mając  na  uwadze  że  głównymi  źródłami  zanieczyszczeń  są  indywidualne  systemy
ogrzewania  mieszkań,  odbiorcami  końcowymi  projektu  będą  mieszkańcy.  Dlatego,  planuje  się  wprowadzenie  osobnej  procedury  polegającej  na  uwzględnieniu  możliwości
rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez ww. indywidualnych końcowych odbiorców. Odbiorcy końcowi będą zobowiązani do przedstawienia dokumentów
potwierdzających uregulowany status prawny gruntu (o dofinansowanie będzie mógł  starać się tylko właściciel  domu/mieszkania)  oraz wymaganych przez prawo budowlane
pozwoleń i zgłoszeń, dlatego zaznaczono – nie wymagający.

4. Najważniejsze elementy oceny stanu przygotowania projektu
4.1 Decyzje/pozwolenia/zgłoszenia robót etc.
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Wnioskodawca nie wymaga do realizacji projektu niezbędnymi decyzjami / uzgodnieniami / dokumentami umożliwiających realizację projektu / zadania

uzasadnienie wybranej opcji

Beneficjentem  przyznanej  pomocy  będzie  jednostka  samorządu  terytorialnego,  jednak  mając  na  uwadze  że  głównymi  źródłami  zanieczyszczeń  są  indywidualne  systemy
ogrzewania  mieszkań,  odbiorcami  końcowymi  projektu  będą  mieszkańcy.  Dlatego,  planuje  się  wprowadzenie  osobnej  procedury  polegającej  na  uwzględnieniu  możliwości
rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez ww. indywidualnych końcowych odbiorców. Odbiorcy końcowi będą zobowiązani do przedstawienia dokumentów
potwierdzających uregulowany status prawny gruntu (o dofinansowanie będzie mógł  starać się tylko właściciel  domu/mieszkania)  oraz wymaganych przez prawo budowlane
pozwoleń i zgłoszeń, dlatego zaznaczono – nie wymaga.
4.2 Dokumentacja projektowa
Wnioskodawca posiada opracowaną dokumentację na potrzeby projektu / zadania

uzasadnienie wybranej opcji

Gmina  Niepołomice  posiada  opracowany  wzór  regulaminu  dla  mieszkańców  oraz  wzór  umowy  o  dotację  dla  mieszkańców.  Gmina  prowadzi  nabór  ciągły  wniosków  od
mieszkańców. Załącznikami do regulaminu są oświadczenia mieszkańców o:
- wykonaniu obowiązku likwidacji starego kotła
- użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
- braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów ( jeśli dotyczy)
- przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia ( jeśli dotyczy)
- zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału ( jeśli dotyczy)
-poddania się ocenie energetycznej budynku wg metodyki przyjętej przez IŻ oraz do wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z w/w oceny.
4.3 Dysponowanie nieruchomością na cele realizacji projektu
Projekt / zadanie nie wymaga uregulowanego statusu prawnego nieruchomości

uzasadnienie wybranej opcji

Beneficjentem  przyznanej  pomocy  będzie  jednostka  samorządu  terytorialnego,  jednak  mając  na  uwadze  że  głównymi  źródłami  zanieczyszczeń  są  indywidualne  systemy
ogrzewania  mieszkań,  odbiorcami  końcowymi  projektu  będą  mieszkańcy.  Dlatego,  planuje  się  wprowadzenie  osobnej  procedury  polegającej  na  uwzględnieniu  możliwości
rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez ww. indywidualnych końcowych odbiorców. Odbiorcy końcowi będą zobowiązani do przedstawienia dokumentów
potwierdzających uregulowany status prawny gruntu (o dofinansowanie będzie mógł  starać się tylko właściciel  domu/mieszkania)  oraz wymaganych przez prawo budowlane
pozwoleń i zgłoszeń, dlatego zaznaczono - projekt nie wymaga uregulowanego statusu prawnego.

D.2 Wpływ projektu na środowisko
1. Cały projekt

1.1 Uzasadnienie wybranej opcji
Kwestia wpływu inwestycji na środowisko była rozpatrywana w odniesieniu do całego projektu zgodnie z zapisami ustawy OOŚ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397)
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2. Rodzaj przedsięwzięcia

3. Uzyskano ostateczną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach / decyzję 
stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko / decyzję 

umarzającą postępowanie

3.1 Uzasadnienie wybranej opcji wskazujące numer i datę uzyskanych decyzji

C. przedsięwzięcie nie będące 
przedsięwzięciem 
wymienionym w pkt. A i pkt. B

Nie dotyczy

Beneficjentem przyznanej pomocy będzie jednostka samorządu terytorialnego, jednak mając
na  uwadze  że  głównymi  źródłami  zanieczyszczeń  są  indywidualne  systemy  ogrzewania
mieszkań,  odbiorcami  końcowymi  projektu  będą  mieszkańcy.  Dlatego,  planuje  się
wprowadzenie  osobnej  procedury  polegającej  na  uwzględnieniu  możliwości  rozliczania
wszelkich  prac  zrealizowanych  bezpośrednio  przez  ww.  indywidualnych  końcowych
odbiorców.  Odbiorcy  końcowi  będą  zobowiązani  do  przedstawienia  dokumentów
potwierdzających  uregulowany  status  prawny  gruntu  (o  dofinansowanie  będzie  mógł  starać
się  tylko właściciel  domu/mieszkania)  oraz wymaganych przez prawo budowlane pozwoleń i
zgłoszeń. Jednakże ze względu na fakt, ze projekt nie jest przedsięwzięciem wymienionym w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  (  Dz.U.  Nr  213,  poz.  1397),  dlatego
zaznaczono. – nie dotyczy.

4. Uzasadnienie w przypadku projektów dla których uzyskano kilka decyzji
Nie dotyczy

5. Wpływ projektu na klimat
Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat.
Zakres  projektu:wymiana  źródeł  ciepła  -  starych  kotłów,  urządzeń  grzewczych  na  paliwa  stałe  na  kotły  wykorzystujące  paliwa  gazowe  lub  na  biomasę  w  indywidualnych
gospodarstwach  domowych  w  Gminie  Niepołomice  oraz  przeprowadzenie  kampanii  informacyjno-edukacyjnej  -  zapewnia  niższy  poziom  emisji  zanieczyszczeń  pyłowo  –
gazowych emitowanych do powietrza i mniejszą awaryjność instalacji. Parametry materiałów, urządzeń, instalacji zostaną tak dobrane, aby w optymalnym zakresie zapewnić
komfort  osobom użytkującym budynek, w tym również w sytuacjach anomalii  pogodowych, np. podczas dłuższego utrzymywania się bardzo niskich temperatur.  Technologia
wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. ( wymogi regulaminu)
Projekt wpisuje się w realizację celów z pakietu 3x20% określonych w strategii „Europa 2020”
w zakresie:
- zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych -poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urządzeń na etapie realizacji (ograniczenie emisji CO2, szkodliwych pyłów i gazów do
powietrza) oraz bardziej efektywne wykorzystanie nowego systemu grzewczego (mniejsza emisja gazów i zanieczyszczeń dzięki sprawniejszemu urządzeniu oraz instalowaniu
źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku.)
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E Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu.
E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie

1. Czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de 
minimis?  POMOC PUBLICZNA NIE WYSTĄPI

2. Uzasadnienie wybranej opcji

Mając  na  uwadze  treść  art.107  TFUE ("Wszelka  pomoc  przyznawana  przez  Państwo  Członkowskie
lub  przy  użyciu  zasobów  państwowych  w  jakiejkolwiek  formie,  która  zakłóca  lub  grozi  zakłóceniem
konkurencji  poprzez  sprzyjanie  niektórym  przedsiębiorstwom  lub  produkcji  niektórych  towarów,  jest
niezgodna  z  rynkiem  wewnętrznym  w  zakresie,  w  jakim  wpływa  na  wymianę  handlową  miedzy
Państwami Członkowskimi"), ugruntowane stanowisko Komisji oraz orzecznictwo TSUE przyjmuje się,
że  co  do  zasady  dane  wsparcie  finansowe  może  być  zakwalifikowane  jako  pomoc  publiczna,  jeśli
spełnia ( łącznie) następujące kryteria:
1) pochodzi od państwa lub ze źródeł państwowych
2) stanowi korzyść dla beneficjenta wsparcia (przedsiębiorcy)
3)  jest  selektywne  (  uprzywilejowuje/sprzyja  niektórym  przedsiębiorcom  lub  produkcji  niektórych
towarów)
4)  zakłóca  lub  zagraża  zakłóceniem  konkurencji  oraz  wpływa  na  wewnątrzwspólnotową  wymianę
handlową.
Dlatego  też  projekt  nie  podlega  uregulowaniom  w  zakresie  pomocy  publicznej,  gdyż  nie  spełnia  co
najmniej  4  przesłanki  art  107  ust.1  TFUE,  tj.:  nie  zakłóca  konkurencji  na  rynku  i  nie  wpływa  na
wymianę gospodarczą pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej ( infrastruktura adresowana
do lokalnej społeczności).

3. Rodzaj pomocy publicznej

3.1 regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu 
tematycznego 3) Nie

3.2 pomoc de minimis Nie

3.3
regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 
- wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców 

Nie

3.4 pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej Nie
3.5 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Nie

3.6 pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii 
oraz wysokosprawnej kogeneracji Nie

3.7 pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej Nie

3.8 pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Nie
3.9 pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej Nie

3.10 pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system 
ciepłowniczy i chłodniczy Nie
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3.11 pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną Nie

3.12 pomoc publiczna zgodna ze wspólnym rynkiem Nie
3.13 inna pomoc Nie

4. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej  

5. Czy Wnioskodawca uzyskał lub planuje uzyskać pomoc na ten 
sam projekt od innych organów przyznających pomoc?

E.3 Efekt zachęty  

1. Czy przed zarejestrowaniem wniosku prace nad projektem 
zostały rozpoczęte?

1.1 Zakres przeprowadzonych prac  

2 W jaki sposób uzyskana pomoc wpłynie na realizację projektu ?  

Uzasadnienie  

F. Zasady dofinansowania projektu – RPO WM

F.1 Opcje finansowania
1. Zryczałtowana stawka procentowa dochodów/ Zmniejszona stopa dofinansowania Nie
2. Luka w finansowaniu Nie
3. Pomoc publiczna Nie
4. Dofinansowanie na zasadach ogólnych Tak
5. Inne Nie
Uzasadnienie wybranej/wybranych opcji				
Wybrano opcję dofinansowanie na zasadach ogólnych gdyż pozostałe opcje nie odpowiadają charakterowi projektu.
W przypadku opcji - Zryczałtowana stawka procentowa dochodów/zmniejszona stopa dofinansowania- opcja nie dotyczy przedmiotowego działania.
Ze względu na fakt, że projekt nie generuje dochodu po ukończeniu, opcja luka w finansowaniu nie jest właściwa.
W projekcie nie wystąpi pomoc publiczna. ( co zostało uzasadnione w punkcie E wniosku)
Zgłoszony projekt  nie  jest  projektem generującym dochód w świetle  zapisów art.  61 Rozporządzenia  1303/2013,  wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu  jest
niższa niż 1 000 000 EUR
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G. Kwalifikowalność podatku VAT		

G.1 Prawna możliwość odzyskania VAT z projektu Kwalifikowalność 
VAT

1. Istnieje prawna możliwość odzyskania VAT w całości Nie
2. Istnieje prawna możliwość częściowego odzyskania VAT Nie
3. Nie istnieje prawna możliwość odzyskania VAT Tak Tak
Uzasadnienie do wybranej opcji wraz z podaniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim
towary  i  usługi  są  wykorzystywane  do  wykonywania  czynności  opodatkowanych,  podatnikowi,  o  którym  mowa  w  art.  15,  przysługuje  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT,
kwotę  podatku  naliczonego  stanowi  suma  kwot  podatku  wynikających  z  faktur  otrzymanych  przez  podatnika  z  tytułu  nabycia  towarów  i  usług.  Zgodnie  z  art.  15  ust.1.
podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,(…)
Podkreślić  należy,  że  ustawodawca  stworzył  podatnikowi  prawo  do  odliczenia  podatku  naliczonego  w  całości  lub  w  części,  pod  warunkiem spełnienia  przez  niego  zarówno
przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków,
które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia
kwoty  podatku  należnego o  kwotę  podatku  naliczonego przysługuje  wówczas,  gdy  zostaną spełnione określone warunki,  tzn.  odliczenia  tego dokonuje  podatnik  podatku  od
towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej
zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w
przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.
Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną
działalnością.
Zadanie  polegające  na  dotacji  na  wymianę  źródeł  ciepła  -  starych  kotłów,  urządzeń  grzewczych  na  paliwa  stałe  na  kotły  wykorzystujące  paliwa  gazowe  i  biomasę  w
indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Niepołomice oraz na działaniach informacyjno-edukacyjnych dotyczących likwidacji niskiej emisji jak również szerszego
katalogu działań np. promowania oszczędności wody, energii elektrycznej itp., służy do wypełniania zadań publicznoprawnych gminy.
Beneficjentem  przyznawanej  pomocy  byłaby  Gmina  Niepołomice  jednak  odbiorcami  końcowymi  projektu  byliby  właściciele  budynków.  Wprowadzenie  odrębnej  procedury
polegałoby  na  uwzględnieniu  możliwości  rozliczania  wszelkich  prac  zrealizowanych  bezpośrednio  przez  końcowych  odbiorców  projektu  w  oparciu  o  wystawiane  na  nich
rachunki.
Gmina  Niepołomice  poprzez  zapisy  znajdujące  się  w  umowie  i  regulaminie  oraz  system  kontroli  udzieli  dotacji  na  wymianę  kotła  jedynie  osobom  fizycznym,  które  nie  są
podatnikiem od towaru i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W przypadku kampanii informacyjno-edukacyjnej wszystkie produkty działań  będą udostępniane dla mieszkańców bezpłatnie.
Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji,  gdyż zakupy dokonane w związku z realizacją inwestycji
służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT (zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty), a tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek
uprawniający podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Również odbiorcom końcowym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, gdyż nie będą oni podatnikami od towaru i usług a
zakupy dokonane w związku z realizacją inwestycji będą służyć czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT ( zaspokajanie potrzeb własnych)
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H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu															

 H.1 Planowane koszty w ramach projektu 															

Lp Nazwa Działania Kategoria kosztów Rok Kwalifikowane Rodzaj dofinansowania proporcja 
VAT stawka VAT kwota netto

wysokość 
kosztów podatku 

VAT 
kwalifikowanego

wysokość kosztów 
podatku VAT 

niekwalifikowanego 
Razem koszty 
kwalifikowane

Razem koszty 
niekwalifikowane RAZEM KOSZTY poziom 

dofinansowanie
wartość 

dofinansowania

Zadanie: 1 Wymiana źródeł ciepła 1 050 000,01 83 999,99 0,00 1 134 000,00 0,00 1 134 000,00 1 099 980,00

1.1 Wymiana kotłów
Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2019 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 277 777,78 22 222,22 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 97,00% 291 000,00

1.1 Wymiana kotłów
Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2020 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 277 777,78 22 222,22 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 97,00% 291 000,00

1.1 Wymiana kotłów
Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2021 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 333 333,33 26 666,67 0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 97,00% 349 200,00

1.1 Wymiana kotłów
Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2022 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 11 111,11 888,89 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 97,00% 11 640,00

1.2
Prace 
przystosowawcze 
instalacji 
wewnętrznej

Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2019 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 46 296,30 3 703,70 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 97,00% 48 500,00

1.2
Prace 
przystosowawcze 
instalacji 
wewnętrznej

Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2020 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 46 296,30 3 703,70 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 97,00% 48 500,00

1.2
Prace 
przystosowawcze 
instalacji 
wewnętrznej

Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2021 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 55 555,56 4 444,44 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 97,00% 58 200,00

1.2
Prace 
przystosowawcze 
instalacji 
wewnętrznej

Inne/specyficzne 
wydatki w ramach 
projektu

2022 Tak bez pomocy 100,00% 8,00% 1 851,85 148,15 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 97,00% 1 940,00

Zadanie: 2 Kampania edukacyjno - informacyjna 30 000,00 6 900,00 0,00 36 900,00 0,00 36 900,00 30 748,76

2.1
Kalendarz 
ekologiczny dla 
mieszkańców

LIMITOWANE 
inne specyficzne  
wydatki w ramach 
projektu

2019 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 15 000,00 3 450,00 0,00 18 450,00 0,00 18 450,00 83,33% 15 374,38

2.1
Kalendarz 
ekologiczny dla 
mieszkańców

LIMITOWANE 
inne specyficzne  
wydatki w ramach 
projektu

2020 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 15 000,00 3 450,00 0,00 18 450,00 0,00 18 450,00 83,33% 15 374,38

Zadanie: 3 Promocja projektu 1 300,81 299,18 0,00 1 599,99 0,00 1 599,99 1 333,27

3.1 Promocja projektu
LIMITOWANE 
inne specyficzne  
wydatki w ramach 
projektu

2019 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 487,80 112,19 0,00 599,99 0,00 599,99 83,33% 499,97
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Lp Nazwa Działania Kategoria kosztów Rok Kwalifikowane Rodzaj dofinansowania proporcja 
VAT stawka VAT kwota netto

wysokość 
kosztów podatku 

VAT 
kwalifikowanego

wysokość kosztów 
podatku VAT 

niekwalifikowanego 
Razem koszty 
kwalifikowane

Razem koszty 
niekwalifikowane RAZEM KOSZTY poziom 

dofinansowanie
wartość 

dofinansowania

Zadanie: 3 Promocja projektu 1 300,81 299,18 0,00 1 599,99 0,00 1 599,99 1 333,27

3.1 Promocja projektu
LIMITOWANE 
inne specyficzne  
wydatki w ramach 
projektu

2022 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 813,01 186,99 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 83,33% 833,30

Zadanie: 4 Pozostałe wydatki 44 035,92 434,70 9 693,56 2 324,70 51 839,48 54 164,18 1 937,17

4.1
Nadzór 
inspektorów - 
koszty 
niekwalifikowalne

Nadzór inwestorski 2019 Nie bez pomocy 100,00% 23,00% 13 008,00 0,00 2 991,84 0,00 15 999,84 15 999,84 0,00% 0,00

4.1
Nadzór 
inspektorów - 
koszty 
niekwalifikowalne

Nadzór inwestorski 2020 Nie bez pomocy 100,00% 23,00% 13 008,00 0,00 2 991,84 0,00 15 999,84 15 999,84 0,00% 0,00

4.1
Nadzór 
inspektorów - 
koszty 
niekwalifikowalne

Nadzór inwestorski 2021 Nie bez pomocy 100,00% 23,00% 15 609,60 0,00 3 590,21 0,00 19 199,81 19 199,81 0,00% 0,00

4.1
Nadzór 
inspektorów - 
koszty 
niekwalifikowalne

Nadzór inwestorski 2022 Nie bez pomocy 100,00% 23,00% 520,32 0,00 119,67 0,00 639,99 639,99 0,00% 0,00

4.2
Analiza finansowo-
ekonomiczna 
przedsięwzięcia

LIMITOWANE 
inne specyficzne  
wydatki w ramach 
projektu

2018 Tak bez pomocy 100,00% 23,00% 1 890,00 434,70 0,00 2 324,70 0,00 2 324,70 83,33% 1 937,17

Suma: 1 125 336,74 91 633,87 9 693,56 1 174 824,69 51 839,48 1 226 664,17 1 133 999,20

H.2 Koszty limitowane

Kategoria kosztów Koszty działania %

LIMITOWANE inne specyficzne  wydatki w ramach 
projektu

40 824,69 3,60000%

Suma 40 824,69
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H.3 Koszty podsumowanie

Koszty kwalifikowane

Zadania Suma kosztów 
kwalifikowanych

Objętych 
dofinansowaniem 

ogólnym

Objętych 
regionalną 

pomoc 
inwestycyjna (z 
wyłączeniem 

celu 
tematycznego 3)

Objętych 
pomocą de 

minimis

Objętych 
regionalną 

pomoc 
inwestycyjną w 
zakresie celu 

tematycznego 3 
- wzmacnianie 

konkurencyjności 
mikro, małych i 

średnich 
przedsiębiorców

Objętych pomoc 
inwestycyjną w 

zakresie 
efektywności 
energetycznej

Objętych 
pomocą 

inwestycyjną na 
infrastrukturę 

lokalną

Objętych 
pomocą 

inwestycyjną w 
zakresie 

odnawialnych 
źródeł energii 

oraz 
wysokosprawnej 

kogeneracji

Objętych 
pomocą 

inwestycyjna w 
zakresie 

infrastruktury 
sfery badawczo-

rozwojowej i 
innowacyjnej

Objętych 
pomocą na 

kulturę i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Objętych 
pomocą 

inwestycyjną w 
zakresie 

infrastruktury 
energetycznej

Objętych 
pomocą 

inwestycyjną na 
efektywny 

energetycznie 
system 

ciepłowniczy i 
chłodniczy

Objętych 
pomocą na 

infrastrukturę 
sportową lub 

wielofunkcyjną 
infrastrukturę 
rekreacyjną

Objętych 
pomocą pomoc 

publiczna 
zgodna ze 
wspólnym 

rynkiem

Inna pomoc

Kampania edukacyjno - 
informacyjna 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe wydatki 2 324,70 2 324,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2 324,70 2 324,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja projektu 1 599,99 1 599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 599,99 599,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wymiana źródeł ciepła 1 134 000,00 1 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 1 174 824,69 1 174 824,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty niekwalifikowane

Zadania Suma kosztów 
niekwalifikowanych

Kwota 
niekwalifikowanych 

netto

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 
niemożliwy do 

odzyskania

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

niemożliwy do 
odzyskania

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania

Kampania edukacyjno - 
informacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe wydatki 51 839,48 42 145,92 0,00 0,00 9 693,56 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 15 999,84 13 008,00 0,00 0,00 2 991,84 0,00
2020 15 999,84 13 008,00 0,00 0,00 2 991,84 0,00
2021 19 199,81 15 609,60 0,00 0,00 3 590,21 0,00
2022 639,99 520,32 0,00 0,00 119,67 0,00

Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zadania Suma kosztów 
niekwalifikowanych

Kwota 
niekwalifikowanych 

netto

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 
niemożliwy do 

odzyskania

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

niemożliwy do 
odzyskania

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania

Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wymiana źródeł ciepła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 51 839,48 42 145,92 0,00 0,00 9 693,56 0,00

Koszty całkowite
1 226 664,17zł

I Źródła finansowania projektu

Koszty kwalifikowane

Rodzaj pomocy Koszty 
kwalifikowane Dofinansowanie %

ŹRÓDŁA WKŁADU WŁASNEGO DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

budżet państwa % budżet jst % inne krajowe 
środki publiczne % środki prywatne % ogółem %

Bez pomocy publicznej 1 174 824,69 1 133 999,20 96,52% 0,00 0,00% 40 825,49 3,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40 825,49 3,48%
Suma 1 174 824,69 1 133 999,20 96,52% 0,00 0,00% 40 825,49 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40 825,49 3,48%

Koszty niekwalifikowane

Suma kosztów 
niekwalifikowanych

Kwota 
niekwalifikowanych 

netto

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 
niemożliwy do 

odzyskania

Koszt VAT od 
kwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

niemożliwy do 
odzyskania

Koszt VAT od 
niekwalifikowanych 

możliwy do 
odzyskania

budżet państwa budżet jst inne krajowe środki 
publiczne środki prywatne ogółem

51 839,48 42 145,92 0,00 0,00 9 693,56 0,00 0,00 51 839,48 0,00 0,00 51 839,48

Wkład własny ogółem

Wkład własny ogółem
Wkład własny 
wymagany do 
zabezpieczenia

92 664,97 92 664,97

Zabezpieczenie wkładu
Posiadam zabezpieczenie wkładu własnego zarówno na pokrycie wydatków kwalifikowanych, jak również niekwalifikowanych w projekcie na moment składania wniosku o dofinansowanie

Przedstawienie informacji nt. dokumentów w jakich jest lub będzie zabezpieczony wkład własny
Projekt został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044. Uchwała nr L/695/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1523809,uchwala-nr-l69518-rady-miejskiej-w-niepolomicach-z-dnia-16-listopada-2018-r-w-sprawie-zmiany-wielole.html
Załącznik nr 2 ( str.1) - zadanie 1.1.2.9
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J. Komplementarność projektu
J.1 Komplementarność projektu w stosunku do działań realizowanych lub zrealizowanych przez Wnioskodawcę

Lp Nazwa projektu okres realizacji 
(lata)

Nazwa programu, z 
którego dofinansowano 
projekt komplementarny

Opis projektu potwierdzający komplementarność projektu

1
Program ograniczenia 
niskiej emisji dla Gminy 
Niepołomice

2017 - 2020

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014-2020. Działanie 
4.4. Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza.

Źródło  dofinansowania  EFRR.  Rodzaj  powiązania:  lokalizacja,  źródło  dofinansowania  oraz
merytoryczne  (  ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  wymianę  źródeł  ciepła  -  starych  kotłów,
urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub na biomasę
w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Niepołomice. )

J.2 Komplementarność projektu w stosunku do projektów planowanych do realizacji w przyszłości

Lp Nazwa projektu okres realizacji 
(lata)

Nazwa programu, z 
którego planowane jest 
dofinansowanie projektu 

komplementarnego
Opis projektu potwierdzający komplementarność projektu

1 Likwidacja i modernizacja 
małych lokalnych kotłowni 2018 - 2020 WFOŚiGW - program 

Czyste powietrze

Źródło  dofinansowania:  budżet  Państwa.Rodzaj  powiązania:  lokalizacja,  źródło
dofinansowania  oraz  merytoryczne  (  ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  wymianę  źródeł
ciepła - starych kotłów, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły wykorzystujące paliwa
gazowe  lub  na  biomasę  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  w  Gminie
Niepołomice.)  Przedmiotem projektu  jest  wymiana  źródeł  ciepła  -  starych  kotłów,  urządzeń
grzewczych na paliwa stałe na kotły wykorzystujące paliwa gazowe, na biomasę lub kotłów
węglowych  spełniających  normy  ekoprojektu  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych
w Gminie Niepołomice.
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J.3 Komplementarność projektu w stosunku do projektów realizowanych w otoczeniu Wnioskodawcy

Lp Nazwa projektu i podmiotu 
realizującego

okres realizacji 
(lata)

Nazwa programu, z 
którego dofinansowano 
projekt komplementarny

Opis projektu potwierdzający komplementarność projektu

1

Wymiana pieców i kotłów w 
indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
w gminie Biskupice
, Gmina Biskupice

2017 - 2018

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014-2020. Działanie 
4.4. Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza.

Źródło  dofinansowania  EFRR.  Rodzaj  powiązania:  lokalizacja  (ten  sam  powiat),  źródło
dofinansowania  oraz  merytoryczne  (  ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  wymianę  źródeł
ciepła  -  starych  kotłów,  pieców,  urządzeń  grzewczych  na  paliwa  stałe  na  kotły
wykorzystujące  paliwa  gazowe  lub  na  biomasę  w  indywidualnych  gospodarstwach
domowych w Gminie Biskupice. )

2

Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
na terenie gminy Wieliczka
, Gmina Wieliczka

2017 - 2018

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014-2020. Działanie 
4.4. Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza.

Źródło  dofinansowania  EFRR.  Rodzaj  powiązania:  lokalizacja  (ten  sam  powiat),  źródło
dofinansowania  oraz  merytoryczne  (  ograniczenie  niskiej  emisji  poprzez  wymianę  źródeł
ciepła  -  starych  kotłów,  pieców,  urządzeń  grzewczych  na  paliwa  stałe  na  kotły
wykorzystujące  paliwa  gazowe  lub  na  biomasę  w  indywidualnych  gospodarstwach
domowych w Gminie Wieliczka. )

K. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi
K.1 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja

K.1.1 Równość szans kobiet i mężczyzn
projekt jest neutralny pod względem równości szans kobiet i mężczyzn

Uzasadnienie
Projekt należy jednoznacznie zakwalifikować jako neutralny dla równości szans kobiet i mężczyzn. Jego neutralny wpływ na tę politykę przejawiać się będzie w kilku aspektach:
– zarówno na etapie przygotowania, realizacji, jak i korzystania z efektów projektu zapewniona będzie równość szans kobiet i  mężczyzn. W celu realizacji projektu powołany
zostanie zespół zadaniowy (JRP), złożony z kobiet i mężczyzn, co zapewni udział obu płci w procesach decyzyjnych;
– projekt wpłynie pozytywnie na politykę równości szans poprzez zwiększenie efektywności indywidualnych systemów grzewczych, z których korzystają osoby bez względu na
płeć,
- realizacja projektu nie przyczyni się do powstania jakiegokolwiek zróżnicowania dostępu do produktów projektu ze względu na płeć,
- w związku z faktem, że mężczyźni są bardziej narażeni na zachorowania na choroby układu krążenia i oddechowego (wg. danych GUS dla powiatu wielickiego) – realizacja
projektu przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów PM 10 i PM 2,5 i w konsekwencji poprawy sytuacji tej grupy ludności i ograniczenia bariery równościowej.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że projekt będzie miał neutralny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz nie będzie niedyskryminacji
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 K.1.2 Równośś szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

Uzasadnienie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich kroków
w  celu  zapobiegania  wszelkiej  dyskryminacji  ze  względu  na  płeć,  rasę  lub  pochodzenie  etniczne,  religię,  światopogląd,  niepełnosprawność,  wiek  lub  orientację
seksualną a w szczególności w dostępie do nich. W ramach projektu nie będzie dyskryminowana żadna z ww. grup. Dostępność do projektu nie będzie ograniczana
ze  względu  na  płeć,  niepełnosprawność,  itp.  W  procesie  kwalifikowania  mieszkańców  do  projektów,  które  dotychczas  realizowała  Gmina  oraz  w  ramach
przedmiotowego  projektu  Wnioskodawca  zagwarantował  i  zagwarantuje  równe  traktowanie  kobiet  i  mężczyzn,  jak  również  nie  dopuścił/nie  dopuści  do
dyskryminacji ze względu na inne niż płeć czynniki, m. in.: wiek, poglądy, pochodzenie, religia czy zdolności fizyczne. W przypadku osób z niepełnosprawnościami
zapewniona  zostanie  szeroka  dostępność  informacji  o  projekcie  uwzględniająca  wykorzystanie  różnych  metod  i  kanałów  przekazu  informacji  tj.  m.in.  strony
internetowe skierowane do osób z niepełnosprawnościami, ulotki i plakaty o grafice, kolorach i wielkości czcionki dostosowanymi dla osób z zaburzeniami widzenia
czy zaburzeniami  poznawczymi.  Informacja przekazywana będzie  również w instytucjach,  w których bywają osoby z  niepełnosprawnościami  tj.  ośrodek zdrowia,
GOPS, kościoły.

Należy podkreślić, że osoby z wszystkimi typami niepełnosprawności 
1. Osoby głuche
2. Osoby słabosłyszące
3. Osoby niewidome
4. Osoby słabowidzące
5. Osoby mające problemy z poruszaniem się
6. Osoby mające ograniczone możliwości poznawcze
 nie będą miały ograniczonego dostępu do uczestnictwa w projekcie.

– projekt wpłynie pozytywnie na politykę równości szans poprzez zwiększenie efektywności indywidualnych systemów grzewczych, z których korzystają osoby bez
względu na płeć, status społeczny, wiek, pochodzenie czy niepełnosprawność
-  realizacja  projektu  nie  przyczyni  się  do  powstania  jakiegokolwiek  zróżnicowania  dostępu  do  produktów  projektu  ze  względu  na  płeć,  wiek,  status  społeczny,
pochodzenie czy niepełnosprawność.
-  wymiana  źródła  ciepła  na  bardziej  ekologiczne  i  łatwiejsze  w obsłudze  przyczyni  się  do  poprawy sytuacji  osób z  niepełnosprawnościami  oraz  osób starszych,
które mogą mieć problemy z obsługą pieców starej generacji.
- w związku z faktem, że mężczyźni są bardziej narażeni na zachorowania na choroby układu krążenia i oddechowego (wg. danych GUS dla powiatu wielickiego) –
realizacja  projektu  przyczyni  się  do  ograniczenia  emisji  pyłów  PM  10  i  PM  2,5  i  w  konsekwencji  poprawy  sytuacji  tej  grupy  ludności  i  ograniczenia  bariery
równościowej

K.2 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu środowiska
Wpływ pozytywny

Uzasadnienie
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Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę
jakości powietrza w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak:
- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,
- ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów.
Projekt wpływa pozytywnie na środowisko gdyż w wyniku jego realizacji następuje redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja pyłów PM10, redukcja pyłów PM2,5.
Lokalizacja projektu
Projekt  zlokalizowany  jest  w  powiecie  wielickim,  gmina  Niepołomice,  miasto  Niepołomice  i  12  sołectw.  Na  obszarze  Gminy  występują  obszary  Natura  2000:  Rezerwat  Koło
Grobli (kod obszaru: PLH120008, typ obszaru: K): Obszar obejmuje dwa kompleksy leśne: Uroczysko Koło i NW część (od drogi 964, dzielącej uroczysko na dwie części) oraz
Uroczysko Grobla położone w dolinie Wisły (poza wałem przeciwpowodziowym). Bagna 4,79 ha i łąki 8,25 ha. Zidentyfikowano tu 3 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.
Znajdują  się  tu  też  stanowiska  4  gatunków  z  Załącznika  II  Dyrektywy,  PUSZCZA  NIEPOŁOMICKA:  -  kod  obszaru:  PLB120002,  typ  obszaru:  F.  Ostoja  ptasia  o  randze
europejskiej E 70. Występuje co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Równocześnie  w  gminie  występuje  jeszcze  dwanaście  innych  obszarów  cennych  przyrodniczo:  E-01,  E-02  ,  E-03,  E-04,  E-05,  E-06,E-07,  E-08,E-09,E-10,E-11,E-12
(wyznaczonych przez Instytut Ochrony Przyrody PAN)

 K.3 Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi
Nie dotyczy

Uzasadnienie
Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 4.4.1 nie przewidują konieczności wykazywania zgodności projektu z innymi politykami horyzontalnymi.

L. Trwałość projektu
L.1 Wymagany okres trwałości
5 lat

L.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego funkcjonującą w oparciu o Statut Gminy Niepołomice.
Organami Gminy jest Rada Miasta i Gminy – organ stanowiący i kontrolujący oraz Burmistrz Miasta i Gminy – organ wykonawczy Gminy.
Sposób organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy Niepołomice.
Zobowiązania finansowe, zaciągane przez Gminę podpisywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
Projekt administrowany będzie przez pracowników Urzędu Gminy Niepołomice – Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, Referat Promocji i Kultury oraz Referat
Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu. Pracami kierować będzie specjalnie powołany koordynator projektu.
Do zadań pracowników UMiG w ramach realizacji projektu należeć będzie:
•współpraca przy opracowaniu regulaminu i umów dla mieszkańców, nabór, kontrola przestrzegania regulaminu, kontrola trwałości po zakończeniu projektu – Referat Energii
Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej,
•promocja projektu w skali lokalnej i ogólnokrajowej – Referat Promocji i Kultury,
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•rozliczenie projektu - Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu.
• nadzór , odbiory prac, weryfikacja faktur - Inspektorzy
Kwestie decyzyjne będą pozostawać w gestii władz Gminy, tj. Burmistrza Miasta i Gminy lub Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Skarbnika Gminy (podpisywanie umów, aneksów,
oświadczeń).

L.3 Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu
Po zakończeniu inwestycji wytworzone produkty pozostaną własnością mieszkańców. Faza trwałości projektu zostanie powierzona Referatowi Energii Odnawialnej i Gospodarki
Komunalnej (merytoryczni pracownicy UMiG), który dbać będzie o przestrzeganie zapisów regulaminu i umów przez mieszkańców.
Gmina posiada odpowiednie doświadczenie potwierdzone przez realizację wcześniejszych zadań z zakresu ochrony środowiska ( opisane w punkcie C.1.3.)

L.4 Sposób przekazania do zarządzania powstałych produktów projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej
Po zakończeniu  inwestycji  wytworzone produkty  pozostaną własnością  mieszkańców.  Zgodnie  z  zapisami  pkt.5  SZOOP projekt  polega na refundacji  przez gminę wydatków
poniesionych przez właścicieli budynków w związku z likwidacją kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła.
Cytat  z  SZOOP:  "W  celu  zapewnienia  najefektywniejszego  wdrażania  tego  rodzaju  projektów  planowane  jest  przyjęcie  odrębnej  ścieżki  dofinansowania.  Beneficjentem
przyznawanej pomocy byłyby jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami
końcowymi  projektu  byliby  m.in.  mieszkańcy.  Wprowadzenie  odrębnej  procedury  polegałoby  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
właścicielom budynków przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe"

L.5 Trwałość finansowa
Odpowiedzialność za sfinansowanie udziału własnego, jak również za zabezpieczenie środków na realizację projektu (prefinasowanie) ponosi Gmina. Gmina charakteryzuje się
stabilnym i niezagrożonym budżetem, co gwarantuje trwałość produktów i rezultatów. Pomimo tego, że projekt nie generuje przychodów stabilność beneficjenta jako jednostki
samorządowej daje gwarancję funkcjonowania produktów projektu przez cały okres prognozy.
Odbiorcy końcowi zostaną zobowiązani na podstawie umowy do poniesienia kosztów związanych z dodatkowymi (ponad limit) wydatkami poniesionymi w związku z likwidacją
kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła, do poniesienia kosztów związanych z termomodernizacją ( jeśli taki obowiązek wynika z przeprowadzonych audytów), ponoszenia
kosztów ogrzewania oraz kosztów przeglądów i ewentualnych remontów nowych źródeł ciepła i instalacji.
Analizowany projekt realizowany będzie przez jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Niepołomice. Samorząd gminy będzie Wnioskodawcą oraz zapewni sprawne
przeprowadzenie i rozliczenie projektu. 
Gmina Niepołomice w 2016 roku osiągnęła dochody w wysokości 128307217 PLN, przy jednoczesnych wydatkach ogółem na poziomie 132248821 PLN. Mimo deficytu Gmina
znajdowała się w dobrej sytuacji finansowej.
Na kolejne lata Gmina prognozuje dalszy znaczny wzrost dochodów, który w 2021 roku ma osiągnąć poziom ok. 130 % w stosunku do 2016 roku.
Struktura  dochodów w Gminie  Niepołomice kształtuje  się  prawidłowo i  przez  analizowany okres  czasu przedstawia  się  następująco:  ok.  53  % dochody własne gminy,  21%,
subwencje, ok. 26% dotacje.
Należy odnotować pozytywne zjawisko ekonomiczne w proporcji dochodów.
- w 2017 r. Gmina odnotowała deficyt w wysokości 5 915 406,45 PLN, wynik finansowy za 2017 r. wyniósł 29 743 405,57 PLN;
- stan wolnych środków na koniec 2017 r. - 1 340 540,17 zł.
-  Indywidualny  Wskaźnik  Zadłużenia  wyliczany  zgodnie  z  zapisami  art.  243  ust.  1  ustawy  o  finansach  publicznych  osiągnął  wartość  10,50%  przy  wartości  dopuszczalnej
wynoszącej 12,30%. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/544/17 z dnia 29.12.2017 dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej planowany na 2018 r. wskaźnik zadłużenia wyniesie
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10,71%.

L.6 Analiza konkurencji
Projekt jest projektem niekonkurencyjnym

M.2 Projekty inwestycyjne

M.2.1 Scenariusz "bez projektu"
Scenariusz  zakłada,  że  Gmina  Niepołomice  nie  będzie  podejmowała  działań  związanych  z  realizacją  projektu,  jednocześnie  w  związku  z  tym  takie  inwestycje  nie  będą
podejmowane przez mieszkańców, którzy stanowią ostatecznych Beneficjentów projektu.  W związku z powyższym na terenie Gminy będą pogłębiały się problemy związane
czystością  powietrza  i  poziomem  zanieczyszczeń  emitowanych  z  sektora  budynków  mieszkalnych  do  powietrza.  W  wyniku  wariantu  zerowego,  czyli  braku  podejmowaniu
inwestycji na terenie Gminy Niepołomice zlokalizowane będą 162 kotły węglowe o niskiej sprawności i wysokim wskaźniku emisji. Sprawność tych urządzeń grzewczych będzie
spadać, w związku z tym wykorzystanie wysokoemisyjnego paliwa, jakim jest węgiel kamienny, będzie wzrastać w kolejnych latach.
Podstawą do wyliczenia energii końcowej dla budynku (w przeliczeniu na kWh/(m2*rok).była minimalna wartość energii pierwotnej określonej w wymaganiach dla konkursu, tj.
maksymalnie 150 kWh/m2/rok energii pierwotnej. Następnie w celu wyliczenia wskaźników przyjęto sprawność kotła.
Dla wariantu bez projektu przyjęto następujące wartości:
- wartość energii pierwotnej dla budynku w wysokości 150 kWh/(m2*rok).
- wskaźnik energii pierwotnej w energii końcowej budynku dla węgla kamiennego w wysokości: 1,1,
-  sprawność  kotła  w  wysokości  82%  (Przyjęto,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  27  lutego  2015  r.  w  sprawie  metodologii  wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376). Z zapisów POP województwa małopolskiego
wynika,  że średni  wiek kotłów wynosi  od 5 do 10 lat  na terenie całego województwa małopolskiego.  Również z inwentaryzacji  czynnych pieców, kotłowni  oraz kominków na
paliwo  stałe  na  terenie  Gminy  Niepołomice  przeprowadzonej  w  2015  r.  wynika,  że  średni  wiek  kotła  węglowego na  terenie  Gminy  Niepołomice  to  10  lat.  W związku  z  tym,
przyjęto, że kotły wymieniane w ramach projektu zaliczane są do kategorii kotłów węglowych wyprodukowanych po 2000 r.
W oparciu o wyżej wskazane dane wyliczono wskaźnik energii końcowej dla budynku w wykorzystując wzór:
Ek = Ep/Wi
gdzie:
Ek - energia końcowa budynku kWh/(m2*rok).
Ep - energia pierwotna budynku kWh/(m2*rok).
Wi - Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
Do wyliczenia wartości energii użytkowej dla scenariusza po projekcie wyliczona został również wskaźnik energii użytkowej wykorzystując wzór:
Eu = Ek x S
gdzie:
Eu - energia użytkowa budynku kWh/(m2*rok).
Ek - energia końcowa budynku kWh/(m2*rok).
S - sprawność kotła (%)
Zgodnie z ww. wzorami dla projektu wyliczono:
- wskaźnik energii użytkowej (Eu) w wysokości: 111,82 kWh/(m2*rok).
- wskaźnik energii końcowej (Ek) w wysokości: 136,36 kWh/(m2*rok).
W celu wyliczenia całkowitej wartości wskaźników dla projektu i wielkości zużycia paliwa przyjęto:
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- ilość kotłów podlegających wymianie w ramach projektu -162 szt.
- średnią powierzchnię użytkową mieszkania zlokalizowanego na terenie Gminy objętej projektem (według danych pochodzących z GUS, Banku Danych Lokalnych), która dla
Gminy Niepołomice wynosiła w 2016 roku wynosiła 107,1 m kw. (brak danych za rok 2017) 
- wskaźnik energii końcowej (Ek) w wysokości 136,36 kWh/(m2*rok).
- wskaźniki emisji CO2 (WE) dla węgla kamiennego w wysokości: 104,00 kg/GJ
- wskaźnik dotyczących przeliczenia MWh na GJ w wysokości 3,6
Do wyliczenia zapotrzebowania na energię końcową w ramach projektu przyjęto wzór:
CEu = W x P x Ek / 1000
gdzie:
P - średnia powierzchnia mieszkania w Gminie,
W - ilość kotłów zakładana do wymiany
CEu - całkowite zapotrzebowanie na energię końcową (MWh/rok)
Ek - energia końcowa budynku ([kWh/rok]/m kw.)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych został wyliczony w oparciu o wzór:
EE = CEu x 3,6 x WE / 1000
WE - wskaźniki emisji CO2 (WE)
EE - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok)
CEu - całkowite zapotrzebowanie na energię końcową (MWh/rok)
Obecny stan zakłada, że w Gminie Niepołomice:
średnia cena tony węgla na rynku lokalnym to 960 zł/tonę (dane ze składów węgla z Gminy Niepołomice )
średni koszt paliwa na kocioł wynosi 2304,00 zł/rok, co daje łącznie 373 248 złotych rocznie
średnie zużycie paliwa wynosi 2,4 tony węgla, co daje łączne 388,80 ton węgla,
łączna emisja CO2 wynosi 885,81 Mg ekwiwalentu CO2/rok,
łączna emisja pyłu PM10 wynosi 3,2366 Mg/rok,
łączna emisja pyłu PM2,5 wynosi 1,3628 Mg/rok.
Szczegółowe obliczenia w analizie finansowej zakładka 7 Analizy specyficzne

M.2.2 Scenariusz "z projektem"
Scenariusz z projektem zakłada realizację 162 inwestycji  związanych z wymianą kotłów zasilanych węglem kamiennym na kotły zasilane gazem ziemnym z sieci  (152 kotły)
oraz biomasą (drewnem opałowym) (10 kotłów).
W ramach scenariusz z projektem Beneficjent przewiduje realizację czterech zadań:
1.Zadanie nr 1 - Wymiana źródeł ciepła
Wymiana kotłów
Prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej
2.Zadanie nr 2 - Kampania edukacyjno-informacyjna
Kalendarz ekologiczny dla mieszkańców
3.Zadanie nr 3 - Promocja projektu
Promocja projektu
4.Zadanie nr 4 - Pozostałe wydatki
Nadzór inspektorów
Analiza finansowo-ekonomiczna przedsięwzięcia
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Za wszystkie zadania, poza zadaniem 1, odpowiedzialna będzie Gmina Niepołomice. Zadanie  to będzie skierowane bezpośrednio do mieszkańców Gminy. Zakłada się, że dla
tego zadania Gmina otrzyma 97,00% dofinansowania, natomiast dla pozostałych 83,33%.
Szczegółowy harmonogram oraz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych został zawarty w zakładce: Tab.2 a załącznika pn. Analiza finansowa.
Obecny stan zakłada, że w Gminie Niepołomice:
średnia cena tony węgla na rynku lokalnym - 960 zł/tonę
średni koszt paliwa na kocioł wynosi 2304,00 zł/rok, co daje łącznie 373 248 złotych rocznie
średnie zużycie paliwa wynosi 2,4 tony węgla, co daje łączne 388,80 ton węgla,
łączna emisja CO2 wynosi 885,81 Mg ekwiwalentu CO2/rok,
łączna emisja pyłu PM10  wynosi 3,2366 Mg/rok,
łączna emisja pyłu PM2,5 wynosi 1,3628 Mg/rok.
Podstawą do wyliczenia energii końcowej dla budynku (w przeliczeniu na kWh/(m2*rok).) była minimalna wartość energii pierwotnej określonej w wymaganiach dla konkursu, tj.
maksymalnie 150 kWh/m2/rok energii pierwotnej. Następnie w celu wyliczenia wskaźników przyjęto sprawność kotła.
Dla wariantu "z projektem" projektu przyjęto następujące wartości:
- Wartość energii użytkowej dla budynku w wysokości 111,82 kWh/(m2*rok).,
- Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego w wysokości: 1,1,
- Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla biomasy w wysokości 0,2
W wyniku projektu, nie jest planowane dokonywanie prac termomodernizacyjnych, ponieważ zgodnie z założeniem budynki objęte projektem spełniają ten wskaźnik.
Podejmowane będą jedynie prace związane ze zmianą sprawności kotła. Dlatego też założono, iż wskaźnik energii użytkowej będzie stały, gdyż odnosi się do wartości energii
niezbędnej  do  dostarczenia  do  standardowego  budynku  i  został  wyliczony  poprzez  podzielenie  wartości  energii  pierwotnej  (150  kWh/m2*rok)  przez  wskaźnik  nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej dla paliwa węglowego (1,1), a następnie pomnożony przez sprawność obecnie wykorzystywanego kotła. Wartość energii użytkowej nie zmieni
się  w  zależności  od  zastosowanego  źródła  ciepła,  gdyż  poprawa  sprawności  urządzeń  grzewczych  wpływać  będzie  jedynie  na  zmianę  wskaźnika  energii  końcowej.  Tym
samym, wartość energii końcowej jest różna dla każdego z wariantów, a co za tym idzie, zmienna jest również wartość energii pierwotnej, która zależy od wartości energii
- Sprawność kotła dla gazu ziemnego w wysokości 94 % (Przyjęto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania  charakterystyki  energetycznej  budynku  lub  części  budynku  oraz  świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.  U.  2015  poz.  376)  -  założono  maksymalną
sprawność  określoną  w  ww.  rozporządzeniu,  tj.  w  wysokości  94%)  gdyż  podany  w  Rozporządzeniu  zakres  dotyczy  wszystkich  kotłów  gazowych,  a  montowane  w  projekcie
stanowić będą nowoczesne kotły, produkowane po 2017 r.
- Sprawność kotła dla biomasy w wysokości 75% (Przyjęto, zgodnie z wymogami zawartymi w dyrektywie 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ) .
W oparciu o wyżej wskazane dane wyliczono wskaźnik energii końcowej dla budynku w wykorzystując wzór:
Ek = Eu/S
gdzie:
Eu - energia użytkowa budynku ([kWh/rok]/m kw.)
Ek - energia końcowa budynku ([kWh/rok]/m kw.)
S - sprawność kotła (%)
Do wyliczenia wartości pierwotnej dla scenariusza po projekcie wyliczona został wartość wykorzystując wzór:
Ep = Ek x Wi
gdzie:
Wi - Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
Ep - energia pierwotna budynku kWh/(m2*rok).
Ek - energia końcowa budynku kWh/(m2*rok).
Zgodnie z ww. wzorami dla projektu wyliczono:
- wskaźnik energii użytkowej (Eu) w wysokości: 111,82 kWh/(m2*rok).
- wskaźnik energii pierwotnej (Ep) w wysokości:
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-> dla gazu ziemnego: 130,85 kWh/(m2*rok).
-> dla biomasy: 29,82 kWh/(m2*rok).
-> dla węgla kamiennego (przed projektem): 150,00 kWh/(m2*rok).
- wskaźnik energii końcowej (Ek) w wysokości:
-> dla gazu ziemnego: 118,96 kWh/(m2*rok).
-> dla biomasy: 149,09 kWh/(m2*rok).
-> dla węgla kamiennego (przed projektem): 136,36 kWh/(m2*rok).
W celu wyliczenia całkowitej wartości wskaźników dla projektu i wielkości zużycia paliwa przyjęto:
- ilość kotłów podlegających wymianie w ramach projektu -162 szt.,
- średnią powierzchnię użytkową mieszkania zlokalizowanego na terenie Gminy objętej projektem (według danych pochodzących z GUS, Banku Danych Lokalnych), która dla
Gminy Niepołomice wynosiła w 2016 roku wynosiła 107,1 m kw.
- wskaźnik energii końcowej (Ek) w wysokości:
-> dla gazu ziemnego: 118,96 kWh/(m2*rok).
-> dla biomasy: 149,09 kWh/(m2*rok).
-> dla węgla kamiennego (przed projektem): 136,36 kWh/(m2*rok).
- wskaźniki emisji CO2 (WE) dla węgla kamiennego w wysokości: 104,00 kg/GJ, dla gazu ziemnego w wysokości: 52,00 kg/GJ, dla biomasy - 0,00 kg/GJ.
- wskaźnik dotyczących przeliczenia MWh na GJ w wysokości 3,6
Do wyliczenia zapotrzebowania na energię końcową w ramach projektu przyjęto wzór:
CEu = ( sum(Wn x Pn x Ekn) / 1000
gdzie:
Pn - średnia powierzchnia mieszkania w Gminie,
Wn - ilość kotłów zakładana do wymiany
CEun - całkowite zapotrzebowanie na energię końcową (MWh/rok)
Ek - energia końcowa budynku kWh/(m2*rok).
n - rodzaj paliwa
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych został wyliczony w oparciu o wzór:
EE = CEu x 3,6 x WE / 1000
gdzie:
WE - wskaźniki emisji CO2 (WE)
EE - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok)
CEu - całkowite zapotrzebowanie na energię końcową (MWh/rok)
W przypadku realizacji Scenariusza z projektem, po zakończeniu realizacji projektu w Gminie Niepołomice:
średni koszt 1 m3 gazu 2,18 zł/m3
średnie zużycie paliwa gazowego w gospodarstwie domowym 1300 m3/rok
średni koszt paliwa na kocioł gazowy wynosić będzie 2834 zł/rok, 
średni koszt 1 tony palletu - 750 zł/tonę 
średnie zużycie palletu w gospodarstwie domowym to 3,7 tony 
średni koszt paliwa na kocioł na biomasę: 2 775 zł/rok, 
łączna emisja CO2 wynosić będzie 362,51 Mg ekwiwalentu CO2/rok,
łączna emisja pyłu PM10,00 wynosić będzie 0,0123 Mg/rok,
łączna emisja pyłu PM2,5 wynosić będzie 0,0123 Mg/rok.
Szczegółowe założenia do analizy finansowej, to:
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Stopa dyskontowa dla NPV w wysokości 4%;
Rok początkowy realizacji inwestycji: 2018
Rok złożenia wniosku o dofinansowanie i poniesienia pierwszych kosztów: 2018
Okres rzeczowej realizacji inwestycji: 2019-2022
Okres analizy (w latach) 20 lat, od 2018 do 2037 roku
Stawka liniowa amortyzacji środków zakupionych w ramach projektu: nie dotyczy;
Postulowany udział dotacji EFRR w kosztach kwalifikowanych inwestycji:96,52%;
Stawka podatku VAT związana z inwestycją: 8% i 23%
Oszacowana wartość projektu wynosi: 1 226 664,17 zł
wartość całkowita nakładów netto: 1 125 336,74  zł
podatek VAT: 101 327,43 zł
całkowita wartość nakładów brutto: 1 226 664,17 zł
wartość kosztów kwalifikowanych: 1 174 824,69 zł
Finansowanie kosztów kwalifikowanych:
oRPO: 1 133 999,20 zł
owkład własny: 40 825,49 zł
suma: 1 174 824,69 zł

M.2.3 Przychody operacyjne projektu
Projekt nie będzie generował przychodów operacyjnych w jakiejkolwiek postaci u Wnioskodawcy, które mogłyby być przedmiotem obliczeń i analiz

M.2.4 Koszty operacyjne projektu
Amortyzacja
W kalkulacji  amortyzacji  zaprezentowano roczne  odpisy  amortyzacyjne  w okresie  15  letniego  okresu  eksploatacji  projektu.  Przyjęto  stawkę amortyzacyjną  na  poziomie  7  %
rocznie  dla  kotłów  oraz  instalacji  realizowanych  w  ramach  projektu.  Amortyzację  skalkulowano  metodą  liniową,  przyjmując  wielkość  rocznego  odpisu  dla  środków  trwałych.
Ustalając harmonogram amortyzacji przyjęto stawki obowiązujące w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 
- 7 % stawka amortyzacyjna według Klasyfikacji Środków Trwałych dla infrastruktury projektu KŚT gr. 3,

Do opracowania tabeli amortyzacyjnej ustalono wartości środków trwałych podlegających amortyzacji z uwzględnieniem:
•	wartości robót instalacyjnych i wymiany kotłów,
•	wartości nadzoru inwestorskiego,
•	wartości kosztów promocji, 
•	wartości analizy finansowo – ekonomicznej przedsięwzięcia,
•	wartości kampanii edukacyjno – informacyjnej,

Wartość nakładów na środki trwałe oraz środków trwałych podlegających amortyzacji przedstawia się w następujący sposób:

Wartość nakładów inwestycyjnych	
Wymiana kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe (152 szt.) oraz kotły na biomasę (10 szt.)	972 000,00 zł
Prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej 162 szt. - dofinansowanie inwestorom	162 000,00 zł
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Analiza finansowo - ekonomiczna	2 324,70 zł
Kampania edukacyjno-informacyjna	36 900,00 zł
Promocja projektu - limitowane inne specyficzne koszty pośrednie projektu 	1 599,99 zł
Nadzór inspektorów nadzór	51 839,48 zł
RAZEM	1 226 664,17 zł

Wartość środków trwałych podlegających amortyzacji po wyłączeniu kosztów analizy finansowo-ekonomicznej oraz kampanii edukacyjno- informacyjnej:	
Kotły gazowe i na biomasę grupa 3 KŚT	1 187 439,47 zł
RAZEM	1 187 439,47 zł
Wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych przedstawia tab.2.2 w zakładce 2a Analizy finansowe zał. nr  1 do wniosku
Plan kosztów operacyjnych (podmiot zarządzający) - scenariusz z projektem został wyszczególniony w tab.3.2 Zakładce 2a Obliczenia - Analiza finansowa. 
Przyjęto roczny koszt usługi serwisowej oraz okresowego przeglądu jednego kotła grzewczego na poziomie 150 zł

M.2.5 Prawna możliwość odzyskania VAT - faza eksploatacji
Nie dotyczy

M.2.6 Kapitał Obrotowy netto
Nie dotyczy

M.2.7 Nakłady odtworzeniowe
W okresie referencyjnym nie założono konieczność poniesienia nakładów odtworzeniowych

M.2.8 Inne założenia
Dla zbilansowania nakładów inwestycyjnych przyjęto dwa źródła, a mianowicie:
1. Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla Województwa Małopolskiego  wysokości 96,52 % kosztów kwalifikowanych oraz,
2.  Środki  na  sfinansowanie  wkładu  własnego,  który  zostanie  sfinansowany  ze  środków   Wnioskodawcy  projektu  w  wysokości  3,48  %  kosztów  kwalifikowanych  oraz  100%
kosztów niekwalifikowanych. 
3. Udział poszczególnych źródeł przedstawiać się będzie w następujący sposób:
- dotacja 1 133 999,20 zł.
- środki własne 92 664,97 zł.
Środki na sfinansowanie udziału własnego pochodzić będą z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych (dochodów własnych jst.).

M.2.9 Interpretacja wskaźników efektywności finansowej
Na podstawie przeprowadzonych analiz różnicowych przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia wyznaczono wskaźniki efektywności finansowej, tj.
1) FNPV/C przedsięwzięcia = - 2 458 165,24 zł.
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2) wskaźnik FRR/C = z uwagi na ujemne wartości przepływów dla każdego roku analizy wartość ta jest niepoliczalna

Analizę  przeprowadzono  przy  stopie  dyskontowej  wynoszącej  4%  dla  projektu  UE  w  warunkach  stałych  cen.  Uzyskane  wyniki  wskazują  na  fakt,  iż  projekt  jest  finansowo
nieefektywny,  niemniej  jednak  z  uwagi  na  korzyści  ekonomiczne  powinien  zostać  zrealizowany.  Zgodnie  z  wytycznymi  w  zakresie  sporządzania  analiz  finansowych  dla
projektów  finansowanych  ze  środków  Unii  Europejskiej  spełnia  warunki  kwalifikujące  go  do  dofinansowania,  tj.  wartość  FNPV/C  przedsięwzięcia  jest  ujemna  a  FRR/C  w
niniejszym projekcie niepoliczalna.
W  analizie  wskaźnikowej  założono,  iż  koszty  inwestycyjne  oraz  operacyjne  ujęte  zostaną  w  kwotach  netto  zgodnie  z  harmonogramem  ich  realizacji,  koszty  operacyjne  i
przychody  projektu stanowiące różnicę przychodów i kosztów dla wariantu z projektem oraz bez projektu.

N. Analiza ekonomiczna
N.1 Analiza wielokryterialna
Koszty społeczne

Lp Efekty zewnętrzne Szacunek 
ilościowy Uzasadnienie

1 Uciążliwość realizowanych robót 
budowlano- montażowych 0.00

Do podstawowych kosztów społeczno-gospodarczych realizacji przedsięwzięcia zaliczyć należy uciążliwość
realizowanych  robót  budowlano-montażowych.  Uciążliwość  ta  będzie  jednak  ograniczana   do  wnętrza
budynku mieszkalnego i  poprzez odpowiednie rozwiązania organizacyjne, jakie zastosuje Wykonawca robót.
Ze względu na niewielkie znaczenie niniejszego kosztu oraz trudności w jego wiarygodnym oszacowaniu nie
dokonano jego
oszacowania w wartościach wymiernych.

Korzyści społeczne

Lp Efekty zewnętrzne Szacunek 
ilościowy Uzasadnienie

1 Wzrost liczby zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji 162 Realizacja  projektu  oznaczać  będzie  wzrost  liczby  ekologicznych  źródeł  ogrzewania  budynków  w  Gminie

Niepołomice o 162 szt.

2

Zmniejszenie częstości zachorowań 
na choroby układu oddechowego, 
choroby serca  i ograniczenie ryzyka 
zachorowania na choroby 
nowotworowe. Zmniejszenie kosztów 
leczenia

0.00 Brak możliwości wiarygodnego oszacowania korzyści w wartościach wymiernych
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Lp Efekty zewnętrzne Szacunek 
ilościowy Uzasadnienie

3

Poprawa komfortu życia 
mieszkańców, polegająca na 
wykorzystaniu praktycznie 
bezobsługowych nowoczesnych 
urządzeń grzewczych na paliwa 
gazowe, powodująca brak 
konieczności całodobowego 
monitoringu i obsługi pieca

0.00 Brak możliwości wiarygodnego oszacowania korzyści w wartościach wymiernych

4

Wzrost poczucia satysfakcji 
mieszkańców miejscowości 
Niepołomice, a w dalszej kolejności 
całej gminy związanej z faktem 
poprawy jakości powietrza poprzez 
redukcję zanieczyszczeń, 
a przez to ochronę środowiska 
naturalnego

0.00 Brak możliwości wiarygodnego oszacowania korzyści w wartościach wymiernych

5 Redukcja emisja pyłu PM 2,5 [Mg/rok] 1.3505 Realizacja  projektu  oznaczać  będzie  redukcję  pyłu  zawieszonego  o  1,3505  [Mg/rok]  (  Wyliczenie  Analiza
finansowa zakładka 7 Analizy specyficzne)

6 Redukcja emisja pyłu PM 10 [Mg/rok] 3.2243 Realizacja  projektu  oznaczać  będzie  redukcję  pyłu  zawieszonego  o  3,2243  [Mg/rok]  (  Wyliczenie  Analiza
finansowa zakładka 7 Analizy specyficzne)

7 Redukcja emisji CO2 [tony 
równoważnika CO2/rok] 523.30 Realizacja projektu oznaczać będzie redukcję gazów cieplarnianych 0 523,30 [tony równoważnika CO2/rok]

(Wyliczenie Analiza finansowa zakładka 7 Analizy specyficzne)

N.2 Analiza efektywności kosztowej

N.2.1 Opis założeń
W analizie efektywności kosztowej dokonano oszacowania jednostkowego kosztu osiągnięcia korzyści projektu. W analizie wskaźnik ustalono według wzoru:
 
Kj=(NIn+Kon)/Wsk
gdzie:
Kj- jednostkowy koszt osiągnięcia korzyści projektu,
NIn – suma nakładów inwestycyjnych projektu,
Kon  –  suma  kosztów  operacyjnych  projektu  (bez  amortyzacji),  w  tym  suma  oszczędności  kosztów  (ze  znakiem  ujemnym),  powiększona  o  sumę  ewentualnych  nakładów
odtworzeniowych poniesionych w okresie „n”,
Wsk – wartość skwantyfikowanych korzyści, tj. wartość docelowa wskaźnika produktu/rezultatu zaplanowana do osiągnięcia w okresie n,
n – okres czasu obejmujący realizację projektu i 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
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Do analizy przyjęto:
1. Dane finansowe w zakresie:
1) nakładów inwestycyjnych dla projektu:
- w roku 2018 – 2 324,70 zł,
- w roku 2019 – 385 049,83 zł,
- w roku 2020 – 384 449,84 zł,
- w roku 2021 – 439 199,81 zł,
- w roku 2022- 15 639,99 zł.
Łączne planowane nakłady – 1 226 664,17 zł.

2) koszty operacyjne dla projektu - w kolejnych latach  109 570,00 zł. w okresie jednego roku

2. Wskaźniki produktu i rezultatu jak:
1) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła/wskaźnik produktu – 162 szt.
2) Poziom emisji PM 10 /wskaźnik rezultatu bezpośredniego – 0,0123 Mg/rok
3) Poziom emisji PM 2,5 /wskaźnik rezultatu bezpośredniego – 0,0123 Mg/rok
4) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) /wskaźnik rezultatu – 523,3 tony równoważnika CO2/rok

N.2.2 Interpretacja uzyskanych wyników
Analizę przeprowadzono dla wszystkich zaplanowanych przez Wnioskodawcę wskaźników produktu i rezultatu. Uzyskane wartości wskaźników to :
1) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła/wskaźnik produktu,
Kj =  12 715,68 zł/szt.
2) Poziom emisji PM 10 /wskaźnik rezultatu bezpośredniego,
Kj =  144 269 444,72 zł/Mg/rok
3) Poziom emisji PM 2,5 /wskaźnik rezultatu bezpośredniego,
Kj =  144 269 444,72  zł/Mg/rok
4) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) /wskaźnik rezultatu
Kj =  3 391,01 zł/tony równoważnika CO2/rok

Szczegółowa kalkulacja wskaźnika została umieszczona w pliku Excel w arkuszu 7. Analizy specyficzne, tabela 3. Jednostkowy koszt osiągnięcia korzyści.

N.3 Analiza Kosztów i Korzyści
Nie dotyczy

O. Analiza ryzyka
O.1 Analiza jakościowa ryzyka
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Lp Ryzyko związane z realizacją 
projektu oraz jego eksploatacją

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 
(marginalne, niskie, 
średnie, wysokie, 
bardzo wysokie)

Wpływ Uzasadnienie

1 Finansowe niskie średni

Analizowane  ryzyko  finansowe  rozumiane  jest  jako  możliwość  pojawienia  się  problemów  z
finansowaniem inwestycji.
Sposoby zapobiegania wystąpienia: Ryzyko finansowane jest bardzo istotne z punktu widzenia
realizacji inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niskie. Wynika to
m.in.  z  konieczności  planowania  długoterminowego  budżetu  przez  gminę  oraz  jej  jednostki
organizacyjne, a także dobrą ocenę sytuacji finansowej.
Sposoby minimalizacji skutków wystąpienia: Brak możliwości minimalizacji skutków

2
Ryzyko związane z popytem 
(zmiana cen poszczególnych 
paliw konkurencyjnych)

średnie średni Sposoby minimalizacji skutków wystąpienia: Brak możliwości minimalizacji skutków

O.2 Analiza wrażliwości
Nie dotyczy

P. Analiza wariantowa
P.1 Wariant zerowy
Konsekwencją  wyboru  "wariantu  zerowego"  będzie  brak  rozwiązania  istniejących  problemów  i  brak  odpowiedzi  na  istniejące  potrzeby.  Wnioskodawca  w  ramach  realizacji
projektu  wskazał  problemy  i  potrzeby,  z  których  wynika  konieczność  realizacji  niniejszego  przedsięwzięcia  m.in.  bardzo  zły  stan  powietrza  w  gminie  objętej  projektem
powodowany  przez  bardzo  dużą  niską  emisję  zanieczyszczeń  do  powietrza  pochodzącą  z  gospodarstw  domowych,  w  których  zainstalowane  są  stare  nieefektywne  kotły  o
niskich sprawnościach opalane paliwem stałym-węglem, co bezpośrednio wpływa na zły stan środowiska naturalnego, ubożenie społeczeństwa, choroby układu oddechowego
oraz ogólny zły stan zdrowia. Aby temu zapobiec konieczna jest realizacja przedsięwzięcia która jest wskazana w niniejszym dokumencie. Brak realizacji przedsięwzięcia będzie
skutkowała zwiększonymi niskimi emisjami, podniesionymi stężeniami gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych w powietrzu, zwiększoną zachorowalnością i zmniejszonym
komfortem życia mieszkańców, a także brak możliwości rozwoju regionu w dziale turystyki oraz funkcji wypoczynkowych.

P.2 Wariant technologiczny
Tak jak to zaznaczono powyżej, realizacja przedstawianego do dofinansowania projektu opiera się o wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania budynków jednorodzinnych na
kotły gazowe i nowoczesny kocioł na biomasę. Wariant technologiczny uwzględniony w projekcie dotyczący wymiany kotłów opiera się o zapisy Dyrektywy 2009/125/we z dn.
21 października 2009 roku, ustanawiającej ogólne zasady ustalenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Dyrektywa zawiera obowiązujące
od końca 2020r. minimalny poziom efektywności energetycznej oraz normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/
WE z dnia 21 października 2009 r. Zastosowanie innych kotłów przyczyni się do nieosiągnięcia zakładanej redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
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P.3 Wariant lokalizacyjny
Nie dotyczy

P.4 Wariant oszczędnościowy
Wariant  z  uwzględnieniem  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  projektu  nie  przyczynia  się  ograniczenia  kosztów  inwestycji,  kosztów  eksploatacji  czy  też  czasu  realizacji
inwestycji.  Przykładowo: Ograniczenie ilości wymienianych indywidualnych źródeł ciepła wpłynie negatywnie na zakładany wskaźnik ograniczenia emisji  zanieczyszczeń oraz
niewykonanie kontroli pomodernizacyjnych u odbiorców końcowych może doprowadzić do niezachowania trwałości projektu

P.5 Wariant związany z innym produktem
Projekt  dotyczy  wymiany  nieefektywnych  kotłów  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  w  Gminie  Niepołomice.  Na  podstawie  opracowanego  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej wynika iż głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery są budynki mieszkalne w gminie. Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym 
w gospodarstwach domowych są paliwa węglowe używane do ogrzewania pomieszczeń 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej analizowane są również emisję z budynków użyteczności publicznej oraz transportu. Działania na
rzecz  ograniczenia  emisji  z  transportu,  w  którym głównym nośnikiem energii  jest  olej  napędowy,  przyczynią  się  do  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  w  stopniu  mniejszym niż
wymiana indywidualnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, co nie będzie skutkowało dostatecznym obniżeniem niskiej emisji.

P.6 Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej
Reasumując, wyniki określone w analizie wskazują na najbardziej efektywny wariant realizacji inwestycji. Pozostałe warianty przedstawione w analizie nie spełniają wymagań
Wnioskodawcy  a  także  nie  realizują  w  pełni  celów  projektu  przez  to  że  nie  realizują  kompleksowo  zadania  wymiany  indywidualnych  źródeł  ogrzewania  w  indywidualnych
gospodarstwach  domowych,  które  w swej  specyfice  przynosi  największe  korzyści  oszczędności  energii  oraz  ograniczenia  niskiej  emisji  w  Gminie  Niepołomice.   Warianty  te
zostały zatem odrzucone. Należy bezwzględnie zaznaczyć, iż wybrany do realizacji wariant pozwala m.in. na: 
1. Poprawę efektywności energetycznej 
2. Redukcję emisji CO2 jaka zostanie osiągnięta w projekcie: w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu będzie wynosiła 59,08 %. 
3. Obniżenie emisji pyłów zawieszonych.
Wszystkie działania zostały tak zaplanowane aby osiągnąć jak najlepsze efekty w stosunku do planowanych nakładów inwestycyjnych.

Q. Analizy specyficzne dla danego Działania / Poddziałania / Typu projektu
Gmina Niepołomice oświadcza, że zobowiąże odbiorców końcowych, na podstawie regulaminu i umowy do:
a) poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą będącej załącznikiem do regulaminu,
b) wykonania modernizacji  energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku - jeżeli  tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej
oceny energetycznej.
Przyjęty  zostanie  minimalny  standard  efektywności  energetycznej  budynku  spełnienie  którego  oznacza  brak  konieczności  przeprowadzania  modernizacji  energetycznej
budynku.  Warunek  ten  zostanie  spełniony  w  przypadku  gdy  budynek  posiada  maksymalną  wartość  wskaźnika  EPH+W  nie  większą  niż  150  kWh/(m2  x  rok)  dla  domów
jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej).
W  przypadku  zabytkowych  budynków  mieszkalnych  możliwe  jest  odstąpienie  od  oceny  w  oparciu  o  wskaźnik  EPH+W  i  określenie  minimalnego  zakresu  prac
termomodernizacyjnych  koniecznych  do  wykonania  w  zakresie:  wymiany  stolarki  okiennej  na  energooszczędną,  termomodernizacji  dachów/stropodachów,  modernizacji
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instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie.
Gmina  Niepołomice  oświadcza,  że  projekt  został  uwzględniony  w  Planie  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Niepołomice,  zatwierdzony  uchwałą  nr  XXV/361/16  Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016 r. (pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW w Krakowie) zmieniony uchwałą nr II/4/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z
dnia 11 grudnia 2018 r. (pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW w Krakowie - pismo z dnia 27 grudnia 2018 r załącznik nr 16.6.3 do niniejszego wniosku)
W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji (szacunkowo o 59,08 %).
Gmina Niepołomice oświadcza,  że  w wyniku  realizacji  projektu  zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte  o  kotły  lub  ogrzewacze pomieszczeń spalające biomasę lub
paliwa gazowe lub wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Gmina Niepołomice oświadcza, że wspierane w ramach projektu urządzenia do ogrzewania będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywności  energetycznej i  normami emisji  zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej  ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w
instrukcji użytkowania urządzenia.)
Kotły  spalające  biomasę  będą  wyposażone  w  automatyczny  podajnik  paliwa  (nie  dotyczy  kotłów  zgazowujących)  i  nie  będą  posiadały  rusztu  awaryjnego  ani  elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
Gmina Niepołomice oświadcza, że zapewni system kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie:
a) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła,
b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
c) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
d) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na
pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
e) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).
W projekcie zakłada się zobowiązanie odbiorców końcowych do zrealizowania ww. warunków (poprzez zapisy umowy i regulaminu) oraz przewidziany został system kontroli
wypełnienia ww. warunków.
Główne elementy umowy.
Zobowiązania Inwestora opisane są paragrafie 2 ust.2 umowy tj.
„Inwestor zobowiązuje się, że:
a.przy realizacji Inwestycji dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
b.Inwestycja  zostanie  wykonana zgodnie  z  wnioskiem o udzielenie  dofinansowania,  postanowieniami  Regulaminu,  wynikami  przeprowadzonego audytu  energetycznego i  na
zasadach określonych niniejszą Umową;
c.  Inwestycja  zostanie  wykonana  z  należytą  starannością  oraz  w  sposób,  który  zapewni  prawidłową  i  terminową  realizację  zadania  oraz  osiągnięcie  zaplanowanych  dla
przedsięwzięcia wskaźników
d.ponoszone wydatki na realizację Inwestycji będą celowe, rzetelne, racjonalne i oszczędne.
e.podda się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg. metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.
f. przeprowadzi modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt i w terminie wskazanym przez Gminę.
g.  zastosowania  urządzenia  grzewczego  o  parametrach,  które  zostały  określone  w  środkach  wykonawczych  do  dyrektywy  209/125/WE z  dnia  21.10.2009  r.  ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
h.  trwałego  zlikwidowania  starego  kotła  i  jego  bezpiecznej  utylizacji  oraz  użytkowania  wyłącznie  dofinansowanego  systemu ogrzewania  jako  podstawowego  źródła  ciepła  w
budynku.
i.utrzymanie trwałości projektu w okresie 5 lat od momentu rozliczenia dofinansowania w tym w niewprowadzaniu nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiającego spalanie
odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt.).
j.w przypadków kotłów spalających biomasę, wyposażenie ich w automatyczny podajnik paliwa oraz do nieinstalowania rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego
zamontowanie
k.będzie przestrzegał parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia;
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l.zapewni prawidłowe warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
m.  podda  się  kontroli  poprzez  udostępnienie  miejsca  realizacji  projektu  zarówno  przedstawicielom  Gminy  jak  i  przedstawicielom  Instytucji  Zarządzającej  RPO  WM,  w  tym
umożliwienia pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opału.
n.  w  ramach  rozliczenia  dofinansowania  przedłożone  zostaną:  wniosek  o  rozliczenie  dofinansowania  zgodny  ze  wzorem  udostępnionym  przez  Gminę  na  stronie
www.niepolomice.eu i oryginały dokumentów o których mowa w § 4 niniejszej Umowy;”
Rozliczenie  wykonanych  prac  następować  będzie  na  zasadzie  refundacji  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów  (  par.4  ust.3  umowy).  Wymagane  dokumenty  w  celu
wypłaty  dotacji  to:  oryginał  rachunku  wystawiony  i  opatrzony  danymi  Inwestora,  zawierające:  datę  sprzedaży,  adres  odbiorcy,  nazwę  wykonanej  usługi,  wartość  w  złotych,
potwierdzenie  dokonania  zapłaty.  Rachunki  niespełniające  powyższych  wymogów  nie  zostaną  uwzględnione.  Poza  tym  Inwestor  przedstawi  kosztorys  wystawiony  przez
Wykonawcę  potwierdzający  zakres  wykonanych  prac  i  potwierdzający  wysokość  poniesionych  wydatków a  w  przypadku  jeśli  prawo tego  wymaga  dokumentację  techniczną
wraz z stosownymi decyzjami i zezwoleniami oraz atesty i deklaracje zgodności dla nowego źródła ciepła potwierdzające wypełnienie zobowiązania zastosowania urządzenia
grzewczego  o  parametrach,  które  zostały  określone  w  środkach  wykonawczych  do  dyrektywy  209/125/WE  z  dnia  21.10.2009  r.  ustanawiającej  ogólne  zasady  ustalania
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Kontrola inwestycji opisana jest w par. 5 umowy.
System kontroli  sprawowany będzie przez pracowników Referat Energii  Odnawialnej i  Gospodarki  Komunalnej – Urzędu Miasta i  Gminy Niepołomice ( 2 osoby) a w okresie
realizacji  projektu  również  przez  inspektorów  zatrudnionych  w  ramach  umowy  zewnętrznej.  Pierwsza  kontrola  na  miejscu  realizacji  przeprowadzona  zostanie  po  złożeniu
wniosku  o  dofinansowanie  w  celu  oceny  stanu  faktycznego  ze  stanem  deklarowanym  we  wniosku  (par.5  ust  5  regulaminu).  Kolejna  kontrola  będzie  przeprowadzona  po
przedstawieniu wniosku o rozliczenie dofinansowania i  będzie dotyczyć zgodności stanu faktycznego z zakresem wynikającym z umowy jak również wykonania modernizacji
energetycznej budynku w zakresie wynikającym z oceny energetycznej. Planowane są również kontrole po zakończeniu realizacji i rozliczenia projektu w okresie 5 lat (losowo w
ciągu roku po około 10 nieruchomości) oraz w uzasadnionych przypadkach kontrole doraźne. (paragraf 5 umowy)
Kontrola dokumentów przeprowadzana będzie na bieżąco.
Gmina Niepołomice oświadcza, że na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci  ciepłowniczej  nie jest  planowane w okresie realizacji  programu,
czyli do 2023 r., tym samym projekt lub część projektu będzie obejmowała wymianę źródła ciepła na nową instalację (gazową, biomasę, OZE)
W gminie Niepołomice nie ma sieci ciepłowniczej ( i nie ma planów jej utworzenia i rozwoju) dlatego nie ma możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.
Gmina Niepołomice oświadcza, że projekt wynika ze strategii ZIT.
Gmina Niepołomice oświadcza, że nie posiada i nie planuje przygotowania programu osłonowego dla osób, które poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą
zmianą systemu ogrzewania na terenie objętym projektem.
Rozliczenie  Beneficjenta  z  Instytucją  Zarządzającą  RPO  WM  nastąpi  na  podstawie  wniosków  o  płatność  przygotowanych  zgodnie  z  umową  o  dofinansowanie.  Wnioski  o
płatność będą składane nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż co 3 miesiące. Płatności będą wypłacane na zasadzie refundacji lub zaliczek.
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R. lista załączników
lp. Nazwa załącznika
1. Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka Tak
2. Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz obszary Natura 2000

a. Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko Nie dotyczy
b. Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Nie dotyczy
c. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Nie dotyczy
d. Dokumenty z przeprowadzonego postępowania ooś Nie dotyczy

3. Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innej 
decyzji równoważnej oraz dokumenty planistyczne Nie dotyczy

4. Wyciąg z dokumentacji technicznej Nie dotyczy
5. Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu Nie dotyczy
6. Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu Nie dotyczy
7. Dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie wkładu własnego Tak
8. Dokumenty do projektów partnerskich

a. Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki partnerów w 
zakresie realizacji projektu Nie dotyczy

b. Oświadczenie o zachowaniu celów projektu Nie dotyczy
c. Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania Nie dotyczy
d. Oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości aplikowania Nie dotyczy
e. Oświadczeniu o braku wykluczenia z możliwości dysponowania środkami publicznymi Nie dotyczy
f. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Nie dotyczy
g. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków Nie dotyczy
h. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej Nie dotyczy
i. inne dokumenty Nie dotyczy

9. Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów Nie dotyczy
10. Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej

a. Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy (jeśli Wnioskodawca uzyskał) – załącznik w 
szczególności wymagany w przypadku projektów ubiegających się o pomoc de minimis Nie dotyczy

b. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Nie dotyczy
c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie

Nie dotyczy

d. inne Nie dotyczy
11. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów MŚP Nie dotyczy
12. Sprawozdania finansowe

a. Sprawozdanie finansowe Nie dotyczy
b. Formularz podatkowy PIT (ze szczególnym uwzględnieniem PIT/B) Nie dotyczy

13. Dokumenty dotyczące obiektu lub terenu objętego ochroną konserwatorską
a. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający ochronę danego 
obiektu lub obszaru Nie dotyczy

b. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków Nie dotyczy

c. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia prac Nie dotyczy
14. Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie Nie dotyczy
15. Formularz zgłoszenia wskaźnika specyficznego (autorskiego) Nie dotyczy
16. Inne załączniki wymagane dla konkursu Tak

S. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

S.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców
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S. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

1

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń 
wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. 
zm.), z wyjątkiem oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej 
formy komunikacji.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz 
dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i 
prawnym."

Tak

2

Oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją 
projektu finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a w 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do 
osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu opisanych za pomocą 
wskaźników w okresie 5 /3 lat od płatności końcowej. Dodatkowo oświadczam, że 
znana jest mi treść art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z 
późn. zm.) określającego przesłanki i zasady zwrotu środków w przypadku braku 
zachowania trwałości projektu."

Tak

3
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak 
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 
należności publicznoprawnych wymaganych odrębnymi przepisami.

Tak

4

Oświadczam,iż zapoznałem /-am się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
RPO WM 2014-2020,  w szczególności  w zakresie opisu Działania w ramach 
którego Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, kryteriów wyboru projektu oraz 
Załącznika nr 7 Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w 
poszczególnych działaniach/poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM, a także 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz z Regulaminem konkursu/
Regulaminem przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym i akceptuję postanowienia w nich zawarte.

Tak

5

Oświadczam, że Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) zapoznali się ze 
wzorem umowy o dofinansowanie/Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
wraz z załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz przyjmują do wiadomości, iż 
w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie/ podjęcia Uchwały, wydatki 
poniesione w związku z realizacją projektu przed jej podpisaniem/podjęciem będą 
podlegały dofinansowaniu na zasadach w niej określonych.

Tak

6

Oświadczam, że przedmiotowy projekt, w części współfinansowanej ze środków 
publicznych nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w 
przyszłości wsparciu z innych publicznych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 
w szczególności ze środków dotacji celowych budżetu państwa oraz programów 
operacyjnych, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny), Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Tak

7

Oświadczam, że zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie są wykluczeni z możliwości otrzymania dofinansowania.

Tak
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S. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

8

Oświadczam, że na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 
769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 703) nie mam zakazu dostępu do środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Tak

9

Oświadczam, że: 
- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) , 
- nie rozpoczęto realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegano 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.  (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) ),
- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte 
lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.  (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) (trwałość operacji) w 
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.
"

Tak

10

Oświadczam, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzam w 
sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Tak

11
Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz 
ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w 
badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tak

12
Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1503 z późn. zm.) zawartych w przedmiotowym wniosku.

Tak

13 Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem korzystania z systemu e-RPO 
oraz akceptuję jego zasady. Tak

14
Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem Systemu e - RPO, jak też  
na adres elektroniczny wskazany w pkt. A2 lub A3 i A4 formularza wniosku o 
dofinansowanie projektu.

Tak

15
Przyjmuję do wiadomości, że informacja o otrzymaniu korespondencji za pomocą 
systemu e-RPO będzie przekazywana na wskazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu adresy e-mail.

Tak

16 Poświadczam, że wszystkie załączniki do wniosku przedłożone przeze mnie w 
formie elektronicznej za pomocą systemu e-RPO są zgodne z oryginałem. Tak

17
Oświadczam, że nie znajduję się w trudnej sytuacji o której mowa w art. 2 ust. 18 
Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

Tak, nie znajduję się
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18

Oświadczam, że jestem świadomy, iż wskazaną formą komunikacji i dokonywania 
czynności w postępowaniu w zakresie przyznania dofinansowania, jest forma 
elektroniczna, realizowana za pomocą Systemu e-RPO.
Oświadczam, iż jestem świadomy, że niezachowanie wskazanej formy komunikacji 
skutkuje pozostawieniem pisma bez rozpatrzenia, a czynność dokonana w inny 
sposób nie wywołuje skutków."

Tak

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT

1

Oświadczam, że realizując projekt Wnioskodawca oraz każdy inny zaangażowany w 
realizację / eksploatację projektu podmiot nie może w całości lub w części odzyskać 
kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie 
projektu(Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, w sytuacji 
gdy w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej projektu, żaden podmiot zaangażowany w 
projekt nie będzie wykorzystywał produktów projektu do wykonywania czynności 
opodatkowanych.) Zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu 
części podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 
odzyskanie tego podatku w przyszłości, w tym po okresie realizacji Projektu. Jestem 
świadomy, iż w każdym przypadku, gdy będzie konieczność zwrotu podatku VAT, 
który stanie się kosztem niekwalifikowalnym w projekcie, zwrot odbywać się będzie 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków).

Tak

S.3 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie 
projektu realizowanego w partnerstwie

1

Oświadczam, że jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z 
późn. zm.)  inicjujący projekt partnerski, dokonałem wyboru partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy zgodnie z art. 
33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Nie dotyczy

2
Oświadczam, że treść przedstawionego wniosku o dofinansowanie jest znana 
Partnerom 
i została przez nich zaakceptowana."

Nie dotyczy

S.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie 
stanowiące  pomoc de minimis

1

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z definicją "jednego przedsiębiorstwa" w 
rozumieniu pkt. 4 preambuły oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013 r., str. 1).

Nie dotyczy

S.5

Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegajacych się o:
regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3)
regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie 
konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców
pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej
pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 
wysokosprawnej kogeneracji
pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i 
innowacyjnej
pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej
pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i 
chłodniczy
pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną"
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1
Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z 
wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z 
rynkiem wewnętrznym.

Nie dotyczy

2
Oświadczam, że realizacja projektu nie dotyczy działalności wyłączonej  na 
podstawie Art. 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)

Nie dotyczy

3
Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą 
projektu przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nie dotyczy

S.6 Dodatkowe Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o 
dofinansowanie w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną

1 Oświadczam, że w okresie dwóch lat poprzedzających datę złożenia niniejszego 
wniosku o pomoc nie zamknąłem takiej samej lub podobnej działalności w EOG. Nie dotyczy

2
Oświadczam, że w momencie składania wniosku o pomoc nie mam zamiaru 
zamknąć działalności objętej projektem w okresie dwóch lat od zakończenia 
subsydiowania inwestycji.

Nie dotyczy

3
Oświadczam, że nie otrzymałem/-am oraz nie planuję otrzymać pomocy publicznej 
lub pomocy de minimis od innych podmiotów przyznających pomoc na realizację 
przedmiotowego projektu.

Nie dotyczy

4

Oświadczam, że suma wydatków kwalifikowanych niniejszego projektu (inwestycja 
początkowa) oraz innych projektów objętych pomocą, rozpoczętych w okresie 
ostatnich 3 lat i realizowanych przez Wnioskodawcę (na poziomie grupy) , w tym 
samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych (NUTS 
3)*, nie przekracza 50 mln euro tzn. nie stanowi „dużego projektu inwestycyjnego” w 
rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)* (NUTS 
3 w Małopolsce: podregion oświęcimski, krakowski, m. Kraków, tarnowski, 
nowosądecki, nowotarski)

Nie dotyczy

S.7 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP

1

Oświadczam, że na dzień zarejestrowania wniosku wnioskujący podmiot spełnia 
wszystkie kryteria pozwalające zaliczyć go, zgodnie z Załącznikiem I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1), do kategorii MŚP, 
zgodnie z oświadczeniem w polu A.1.4 wniosku o dofinansowanie.

Nie

S.8 Oświadczenie dla Wnioskodawców posiadających status przedsiębiorcy 
innego niż MŚP

1

Oświadczam, że w okresie 10 lat od płatności końcowej działalność produkcyjna, z 
którą związana jest inwestycja w infrastrukturę lub inwestycja produkcyjna, będąca 
przedmiotem projektu, nie zostanie przeniesiona poza obszar Unii Europejskiej, pod 
rygorem zwrotu środków, zgodnie z pkt. 64 Preambuły do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

Tak
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