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1.

Wstęp

Studium Wykonalności (feasibilitystudy) stanowi jeden z pierwszych kroków analiz przedinwestycyjnych, następujący bezpośrednio po zidentyfikowaniu problemu i sformułowaniu wstępnej
koncepcji.
Głównym celem studium wykonalności jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym:


jego zgodności z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym,



wykonalności prawnej, instytucjonalnej, technicznej, finansowej i ekonomicznej,



trwałości efektów projektu,



dla projektów generujących dochód wykazanie, że wkład finansowy z EFRR jest niezbędny dla
zapewnienia finansowej opłacalności projektu.

Dokument ten wskazuje również najlepsze z możliwych rozwiązań technicznych, instytucjonalnych,
finansowo-ekonomicznych i dotyczących lokalizacji projektu. W kolejnych rozdziałach zawarte zostały
analizy i prognozy projektowe. Wskazano właściwe rozwiązania. Uzasadniono potrzebę realizacji
projektu, zachowując zasadę zgodności i zasadności wszystkich elementów.
Zgodność z przepisami prawa Unii Europejskiej
Niniejsze opracowanie jest sporządzone zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie
opracowania studiów wykonalności, analiz finansowych dla inwestycji infrastrukturalnych i procedur
wdrażania projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE.
Zgodność z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020
Niniejsze opracowanie, w tym jego struktura jest sporządzone zgodnie z Zasadami przygotowania
studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (z dnia 24 maja 2019). Zgodnie z Zasadami, studium
wykonalności musi składać się z następujących rozdziałów:


Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie



Definicja celów projektu



Identyfikacja projektu



Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji



Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora



Analiza finansowa



Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)



Analiza ryzyka i wrażliwości.
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2. Wnioski z przeprowadzonej
analizy – podsumowanie
Zgodnie z Zasadami w tym rozdziale należy językiem nietechnicznym przedstawić skrótowy przegląd
kluczowych informacji o projekcie, dotyczących określenia:


bezpośrednich i pośrednich celów projektu,



wskaźników postępu rzeczowego,



liczby użytkowników projektu,



planowanych nakładów inwestycyjnych,



trwałości instytucjonalnej i wykonalności (gotowości beneficjenta/operatora do wdrożenia
projektu),



trwałości finansowej,



odniesienia do kryteriów merytorycznych.

Typ projektu:


głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne

Poniżej odniesiono się do każdej z kwestii:


BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU

Cel bezpośredni:
Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego
poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Cielądz.
Cele szczegółowe:


Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej
(użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz



Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub
ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie
Gminy



Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji
i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie
Cielądz



Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń
i instalacji grzewczych na terenie Gminy
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Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do
życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie
na rozwój form aktywności społecznej

Cele ogólne i pośrednie:


Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
i ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego



Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska
tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych



Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie
łódzkim



Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizację inwestycji związanych
z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych)



Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności
poprawa zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej



Promowanie zasady efektywności kosztowej

w powiązaniu z osiąganymi efektami

ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych


Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
do atmosfery; Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa
łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję
zanieczyszczeń

Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu są bezpośrednio z nim związane
i służą osiągnięciu wyżej wymienionych celów. Stwierdzono pełną zgodność ponoszonych kosztów
z RPO Województwa Łódzkiego oraz innymi aktami prawnymi.
W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej. Pomoc nie
występuje.

Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez
głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz. Nieekonomiczne
energochłonne instalacje źródła energii, brak izolacji termicznej, mało sprawne wentylacje powodują
duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję zanieczyszczeń. W tym
celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach.
Elementem uzupełniającym projektu będzie dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wykonanie prac podnoszących standard użytkowania obiektu użyteczności
publicznej. Po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego
projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez
przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez
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okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie
sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o.
Dodatkowo przewiduje się modernizację c.w.u, modernizację oświetlenia wbudowanego. W ramach
kosztów

niekwalifikowalnych

zostanie

wykonana

także

dokumentacja

techniczna.

Efektem

przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci znacznych
oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez
ośrodek zdrowia.
Termomodernizacja prowadzi do redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, a zatem do
obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Działania prowadzone w ramach
inwestycji znacząco poprawiają stan techniczny budynku.
W ramach przedstawianego przedsięwzięcia w budynku ośrodka przeprowadzone zostaną następujące
prace termomodernizacyjne:


Wymiana starych okien, wrót i drzwi wejściowych,



Ocieplenie ścian zewnętrznych,



Ocieplenie stropodachu,



Modernizacja systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. i modernizacja (wymiana) oświetlenia

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na
- studium wykonalności,
- audyt energetyczny,
- PFU
- promocję projektu,
- nadzór inwestorski.
Kwalifikowane w projekcie są koszty netto. Podatek VAT jest niekwalifikowany. Niekwalifikowalna jest
także część wydatków netto.

 WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO
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WSKAŹNIKI
WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU
W SKAŹNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAŹNIKA
RODZAJ
JEDNOSTKA
WSKAŹNIKA

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

PRODUKT/
KLUCZOWY

M2

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

Liczba gospodarstw domowych z lepszą
PRODUKT/
klasą zużycia energii (CI31)
KLUCZOWY
W SKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
NAZWA WSKAŹNIKA
RODZAJ

SZT.

ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW
PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

JEDNOSTKA

WSKAŹNIKA

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII

REZULTAT/
KLUCZOWY

KW H/ROK

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH

(CI32)
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH (CI34)

REZULTAT/
KLUCZOWY

TONY
RÓWNOWAŻNIKA
CO2/ROK

REZULTAT/
KLUCZOWY

MW H/ROK

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ

REZULTAT/
KLUCZOWY

GJ/ROK

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ W

REZULTAT/

GJ/ROK

WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW

KLUCZOWY

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

W SKAŹNIKI HORYZONTALNE
NAZWA WSKAŹNIKA

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY;
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

RODZAJ
WSKAŹNIKA

PROGRAMOWY

JEDNOSTKA

EPC

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2020

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

345,6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2021

0

-

-

-

-

-

-

-

-

107810,0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

21,92

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

0

-

-

-

-

-

-

-

-

202,60

0

-

-

-

-

-

-

-

-

205,24

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Rok
2020
0
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LICZBA UTRZYMANYCH MIEJSC PRACY;
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

KLUCZOWY

EPC

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY
– POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

KLUCZOWY

EPC

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

KLUCZOWY

EPC

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

KLUCZOWY

SZT

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

W ZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH
PODMIOTACH (INNYCH NIŻ
PRZEDSIĘBIORSTWA)
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO
POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
W SKAŹNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAŹNIKA

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH
ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW
PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI

Liczba gospodarstw domowych z lepszą
klasą zużycia energii (CI31)
W SKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
NAZWA WSKAŹNIKA

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII

RODZAJ
WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

PRODUKT/
KLUCZOWY

M2

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

RODZAJ
WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA

REZULTAT/
KLUCZOWY

KW H/ROK

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH

(CI32)
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH (CI34)

REZULTAT/
KLUCZOWY

TONY
RÓWNOWAŻNIKA
CO2/ROK

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2020

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

345,6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2021

0

-

-

-

-

-

-

-

-

107810,0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

21,92
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 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU
Użytkownikami projektu będą mieszkańcy Gminy Cielądz, czyli 3 992 osoby.

 PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne jakie zostaną poniesione w związku z realizacją
opisywanego zadania - Harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów inwestycyjnych.
Wyszczególnienie

2017
Koszty kwalifikowalne
Przygotowanie projektu - netto
5 455,75
Studium wykonalności
1 852,90
Audyt energetyczny
2 058,77
Program Funkcjonalno-Użytkowy
1 544,08
Prace termomodernizacyjne - netto
0,00
Stropodach budynku - ocieplenie
0,00
Ściany zewnętrzne ocieplenie
0,00
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne
0,00
Wymiana okien piwnicy
0,00
Wymiana wrót
0,00
Wymiana drzwi zewnętrznych
0,00
Modernizacja systemu grzewczego
0,00
Modernizacja instalacji c.w.u.
0,00
Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego
0,00
Zarządzanie projektem i jego obsługa - netto
0,00
Promocja projektu
0,00
Nadzór inwestorski
0,00
Koszty niekwalifikowalne
Przygotowanie projektu
7 582,25
Studium wykonalności - netto
1 747,10
Studium wykonalności - VAT 23%
828,00
Audyt energetyczny - netto
1 941,23
Audyt energetyczny - VAT 23%
920,00
Program Funkcjonalno-Użytkowy - netto
1 455,92
Program Funkcjonalno-Użytkowy - VAT 23%
690,00
Prace termomodernizacyjne
0,00
Stropodach budynku - ocieplenie - netto
0,00
Stropodach budynku - ocieplenie - VAT 23%
0,00
Ściany zewnętrzne ocieplenie - netto
0,00
Ściany zewnętrzne ocieplenie - VAT 23%
0,00
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - netto
0,00
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - VAT 23%
0,00
Wymiana okien piwnicy - netto
0,00
Wymiana okien piwnicy - VAT 23%
0,00
Wymiana wrót - netto
0,00
Wymiana wrót - VAT 23%
0,00
Wymiana drzwi zewnętrznych - netto
0,00
Wymiana drzwi zewnętrznych - VAT 23%
0,00
Modernizacja systemu grzewczego - netto
0,00
Modernizacja systemu grzewczego - VAT 23%
0,00
Modernizacja instalacji c.w.u. - netto
0,00
Modernizacja instalacji c.w.u. - VAT 23%
0,00
Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego 0,00
netto
Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego 0,00
VAT 23%
Pozostałe prace budowlane (Koszty
0,00
niekwalifikowane)
Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót
0,00
towarzyszących - netto

2020

RAZEM

0,00
0,00
0,00
0,00
236 853,77
15 840,00
65 084,10
6 547,20
3 514,37
6 447,94
5 913,60
95 744,00
22 176,00
15 586,56
6 176,33
1 029,39
5 146,94

5 455,75
1 852,90
2 058,77
1 544,08
236 853,77
15 840,00
65 084,10
6 547,20
3 514,37
6 447,94
5 913,60
95 744,00
22 176,00
15 586,56
6 176,33
1 029,39
5 146,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 967,43
6 660,00
5 175,00
27 364,90
21 263,27
2 752,80
2 139,00
1 477,63
1 148,16
2 711,06
2 106,57
2 486,40
1 932,00
40 256,00
31 280,00
9 324,00
7 245,00

7 582,25
1 747,10
828,00
1 941,23
920,00
1 455,92
690,00
176 967,43
6 660,00
5 175,00
27 364,90
21 263,27
2 752,80
2 139,00
1 477,63
1 148,16
2 711,06
2 106,57
2 486,40
1 932,00
40 256,00
31 280,00
9 324,00
7 245,00

6 553,44

6 553,44

5 092,20

5 092,20

152 224,80

152 224,80

10 000,00

10 000,00
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Wyszczególnienie
Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót
towarzyszących - VAT 23%
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - netto
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - VAT 23%
Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) netto
Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) VAT 23%
Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - netto
Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - VAT 23%
Przebudowa sanitariatów - netto
Przebudowa sanitariatów - VAT 23%
Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - netto
Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - VAT 23%
Zarządzanie projektem i jego obsługa
Promocja projektu - netto
Promocja projektu - VAT 23%
Nadzór inwestorski - netto
Nadzór inwestorski - VAT 23%
Koszty kwalifikowalne
Koszty niekwalifikowalne
Wartość projektu razem
Wartość projektu netto
Wartość projektu VAT 23%

2017

2020

RAZEM

0,00

2 300,00

2 300,00

0,00
0,00

20 960,00
4 820,80

20 960,00
4 820,80

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

10 350,00

10 350,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 455,75
7 582,25
13 038,00
10 600,00
2 438,00

8 500,00
1 955,00
27 800,00
6 394,00
11 500,00
2 645,00
8 583,67
970,61
460,00
4 853,06
2 300,00
243 030,10
337 775,90
580 806,00
472 200,00
108 606,00

8 500,00
1 955,00
27 800,00
6 394,00
11 500,00
2 645,00
8 583,67
970,61
460,00
4 853,06
2 300,00
248 485,85
345 358,15
593 844,00
482 800,00
111 044,00

 TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ (GOTOWOŚĆ
BENEFICJENTA / OPERATORA DO WDROŻENIA PROJEKTU)
Wykonawcą instytucjonalnym projektu (inwestorem) jest Gmina Cielądz jednostka samorządu
terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy o samorządzie
terytorialnym.
Projekt w sposób nie budzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu Gminy. Realizacja
projektu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń
dla realizacji projektu, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych, zarówno
beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych.
Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, podmiotu
którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe.
Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zatem
zadaniem własnym Gminy. Gmina Cielądz będzie odpowiedzialna za stan infrastruktury oraz za
utrzymanie celów projektów przez przynajmniej 5 lat od otrzymania płatności końcowej. Struktura
Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie.
Gmina przeprowadziła już kilkanaście projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i nigdy nie
miała problemów z wdrożeniem i rozliczaniem tych projektów. Pracownicy Urzędu posiadają wysokie
kwalifikacje zawodowe. Za projekt odpowiedzialni będą pracownicy doświadczeni w innych projektach
unijnych.
Spełnienie kryterium: 100%

10

Studium wykonalności projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach

 TRWAŁOŚĆ FINANSOWA
Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeśli wnioskodawca posiada niezbędne środki do zapewnienia
/utrzymania trwałości finansowej projektu. Ponieważ analiza finansowa powinna wykazywać finansową
trwałość projektu, która oznacza że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych i utrata
zdolności do bieżącego regulowania wydatków, w studium przedstawiono projekcje sprawozdań
rachunku przepływów gotówkowych, które to potwierdzają.
Jednostka zapewni trwałość finansową dla zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza zasobów
finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Gminy. Zgromadzone środki finansowe
na udział własny w inwestycji oraz oszczędności wywołane przez projekt, zapewnią jego utrzymanie.
Ponadto jednostka będzie posiadać środki na pokrycie amortyzacji powstałego nowego majątku.
Spełnienie kryterium: 100%

 ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH


Zgodność inwestycji z typem projektu

Tak. Inwestycja jest zgodna z typem projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne i wynika ze
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87
Audyt energetyczny str. 24-28


Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi

Tak. Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności
dotyczącymi stosowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, prawa budowlanego i ochrony
środowiska.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92
Rozdział 4.3 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, strony 93 - 107


Wykonalność techniczna / technologiczna projektu

Opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest
poprawny. Wnioskodawca posiada audyt energetyczny dla budynku objętego projektem, a prace
zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu. Projekt wynika z Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Opis pozwala na zidentyfikowanie i ocenę produktów analizowanego projektu. Proponowane
rozwiązanie bierze pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i zapewnia funkcjonowanie
majątku przynajmniej w okresach referencyjnych.
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Opisano również wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego,
złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu.
Projekt jest stosunkowo łatwy w realizacji. Harmonogram nie jest złożony.
Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami oraz z
wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92
Rozdział: 5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji, strony 108 - 117


Wykonalność finansowa / ekonomiczna projektu

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie. Koszty kwalifikowalne
w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości. Koszty uwzględnione w projekcie
są niezbędne do jego realizacji i osiągnięcia celów projektu. Poziom dofinansowania został ustalony z
uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód oraz przepisów dotyczących
pomocy publicznej. Projekt nie należy do projektów generujących dochód.
W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej – nie występuje.
Poziom dofinansowania ustalono na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podatek VAT
uznano za koszt niekwalifikowany zgodnie z Regulaminem Konkursu. Kosztem kwalifikowanym są
wyłącznie nakłady inwestycyjne o wartości netto. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono również
część kosztów całkowitych dla wydatków uznanych za niekwalifikowane.
Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy publicznej.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział: 7.6. Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE, strona 154
Rozdział: 7.9. Analiza trwałości finansowej projektu, strony 162 – 165


Wykonalność instytucjonalna

Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu, przygotowano odpowiedni sposób wdrażania
projektu.
Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, podmiotu
którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Obsługa techniczna, konserwacja oraz
bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zadaniem własnym Gminy.
Struktura Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie, obecnie na bieżąco wykonuje zadania o
podobnej

skali,

infrastrukturalne

realizując
jak

i

projekty

społeczne.

dofinansowywane
Urząd

dysponuje

ze

środków

odpowiednim

zewnętrznych,
zapleczem

zarówno

technicznym,

wykorzystywanym na co dzień przez pracowników (m.in. komputery, telefony czy drukarka), które
gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym. Projekt będzie realizowany w oparciu o
potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Gminy Cielądz. Wójt Gminy Cielądz będzie
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odpowiedzialny za zachowanie celów projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Pracownicy Urzędu posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za realizację i nadzór projektu w fazie
inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz zespół ds. zarządzania projektem
składający się z pracowników Urzędu. Przedsięwzięcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie
sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy, tj. Gminy Cielądz.
Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu, strony 88 - 92


Realność wskaźników

Wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć. Wskaźniki
w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy założonych w projekcie nakładach i
sposobie realizacji projektu.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 3.2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu, strony 24- 26
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora (część: Analiza
ilościowa), strony 118 - 141


Trwałość projektu

W studium wykonalności opisano trwałość finansową i instytucjonalną projektu.
Deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są
wystarczające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji.
Zgromadzone środki finansowe na udział własny w inwestycji oraz wygenerowane oszczędności,
zapewnią utrzymanie projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne
i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po
jego zakończeniu. Wnioskodawca będzie wykorzystywał produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem,
a projekt w pełni spełnia założone w nim cele. Powstała w ramach projektu infrastruktura przyczyni się
do realizacji celów bezpośrednich, szczegółowych, strategicznych i ogólnych wskazanych we wniosku
oraz w Studium. Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny
i techniczny Gminy Cielądz.
Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 operacja nie
ulegnie modyfikacjom mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym
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uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Wnioskodawca
zapewni trwałość projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu, strony 88 - 92
Rozdział 7.9 Analiza trwałości finansowej projektu, strony 162 - 165


Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej

Tak. Gmina Cielądz posiada uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest z nim zgodny.
Załączono do wniosku o dofinansowanie plan gospodarki niskoemisyjnej oraz pozytywną opinię
dotyczącą PGN dla obszaru, na którym będzie realizowany projekt.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu


Uwarunkowanie inwestycji audytem energetycznym

Tak. Zakres projektu jest zgodny z zaleceniami wynikającymi z audytu energetycznego (wybór
optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku). Dokładny wykaz robót
znajduje się w audycie energetycznym.
Spełnienie kryterium: 100%
Audyt energetyczny str. 24-28 + załączniki do audytu


Planowany stopień efektywności energetycznej

Tak. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku
o co najmniej 25%. Wartość wynika z załączonego audytu energetycznego, z którego wynika również
optymalne rozwiązanie pod względem ekonomiczno-technicznym.
Stopień zwiększenia efektywności energetycznej wynosi 53,73%.
Spełnienie kryterium: 100%
Audyt energetyczny str. 26-27

 PROJEKTY, DLA KTÓRYCH ELEMENTEM
INDYWIDULANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


JEST

ZASTOSOWANIE

Planowana redukcja emisji CO2 o minimum 30 % - dla projektów dotyczących zamiany
spalanego paliwa

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana spalanego paliwa zgodnie z zapisami audytu i PFU.
Planowana redukcja CO2 wyniesie 21,92 ton/rok (58,69%), czyli warunek pozostaje spełniony.
Informacje:
Audyt energetyczny, strona 39
Spełnienie kryterium: 100%
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Zgodność z normą PN EN 303-5:2012 – dotyczy projektów zakładających zakup
indywidualnego urządzenia grzewczego na paliwa stałe

Dotyczy. W projekcie zaplanowano zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe,
urządzenia te spełnią wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012. W budynku ośrodka
zdrowia wykonane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na biomasę. Kocioł ten będzie
spełniać wymogi normy: PN EN 303-5:2012.
Rozdział 4.1.4: Opis projektu str. 76 - 87
Spełnienie kryterium: 100%


Uwarunkowania prawne w zakresie ekoprojektu- dla projektów dotyczących wymiany
urządzeń do ogrzewania

Zastosowane do ogrzewania urządzenie, charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 roku
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały
określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009.
Zastosowane w projekcie urządzenia do ogrzewania zwiększą efektywność energetyczną, przy
jednoczesnym

zmniejszeniu

emisji

zanieczyszczeń

do

atmosfery.

Przewidziane

prace

termomodernizacyjne dla budynku, obniżą wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) do wartości mniejszej, niż obecnie obowiązująca wartość
minimalna (wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)).
Projekt jest zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. dotyczącym
wymiany urządzenia do ogrzewania charakteryzującego się obowiązującym do końca 2020 roku
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń.
Źródło informacji:
Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Dokładny wykaz robót znajduje się w audycie energetycznym str. 24-28
PFU str. 22-25
Spełnienie kryterium: 100%


Wsparcie w zakresie szczególnie uzasadnionych przypadków, wynikających z
technicznych uwarunkowań

W budynku ośrodka zdrowia zainstalowane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na
biomasę. Przyjęcie tego rozwiązania wynika z technicznych uwarunkowań wykazanych w audycie
energetycznym, które gwarantuje osiągnięcie zwiększenia efektywności energetycznej w budynku o
53,73%.
Źródło informacji: Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Audyt energetyczny str. 18, 22-28
Spełnienie kryterium: 100%

15

Studium wykonalności projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach



Zasadność ekonomiczna projektu

Realizacja projektu znajduje się na obszarze wsi Sierzchowy, które nie posiada rozwiniętej infrastruktury
sieci ciepłowniczych oraz obszar ten nie jest objęty planem budowy powyższej instalacji. Zastosowanie
wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla przedmiotowego budynku jedynym możliwym rozwiązaniem.
Źródło informacji:
Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Spełnienie kryterium: 100%

 PROJEKTY Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW OCHRONY
ZDROWIA


Projekt jest zgodny z odpowiednią mapą potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy)

Dotyczy.
Spełnienie kryterium:100%
Szczegółowe informacje:
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141

 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE


Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy

Wnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu. Potencjał instytucjonalny wnioskodawcy gwarantuje
wykonalność instytucjonalną projektu oraz trwałość i zachowanie celów projektu w okresie analizy.
Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny
Urzędu Gminy Cielądz. Gmina z powodzeniem zrealizowała projekty współfinasowane ze środków
zewnętrznych, co potwierdza bogate doświadczenie i gwarantuje prawidłową realizację i rozliczenie
projektu oraz utrzymanie celów projektu przez przynajmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej.
Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE.
Wnioskodawca jest beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, którego
wartość wydatków kwalifikowalnych jest równa lub wyższa od wartości wydatków kwalifikowalnych
ocenianego projektu, np. projekt pn. „„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
GMINY CIELĄDZ POPRZEZ: BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I
MODERNIZACJĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI
KANALIZACYJNEJ„
Wnioskodawca był beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, który
został zakończony i rozliczony do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie dla ocenianego projektu.
Spełnienie kryterium: 100%
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Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141


Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami

Wymienione poniżej projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność
wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest
ochrona środowiska, w tym poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wszystkie
projekty były/ będą realizowane na obszarze województwa łódzkiego. Podczas realizacji tak wielu
projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty wzmacniają się nawzajem.
Wpływają na polepszenie warunków jakości życia mieszkańców oraz na polepszenie jakości środowiska
naturalnego. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego.
Projekt jest spójny z projektami realizowanymi (lub planowanymi do realizacji) przez gminę, jak również
projektami realizowanymi przez województwo. Projekt jest komplementarny do innych działań
realizowanych na obszarze:


Projekty komplementarne zrealizowane przez Wnioskodawcę



Projekt jest komplementarny względem pozostałych działań zapisanych i wytypowanych do
realizacji w opracowanym dla Gminy PGN



Projekty komplementarne wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla
naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja
budynków

Projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium i rozwiązują ten sam
problem. Projekt nie jest uzależniony od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia. Projekt jest więc
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych na terenie
województwa łódzkiego, powiatu rawskiego, Gminy Cielądz. Projekt stanowi integralną całość i wpływa
wymiernie na jakość powstałej infrastruktury.
Wymienione projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność
wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest
poprawa efektywności energetycznej infrastruktury poprzez głęboką termomodernizację budynków.
Z diagnozy stanu powietrza województwa łódzkiego przeprowadzonej do opracowania rocznych ocen
jakości powietrza WIOŚ oraz programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej wynika, że emisja
substancji niebezpiecznych do powietrza nie ma wyłącznie wpływu punktowego. Wpływa ona na ogólny
stan powietrza województwa łódzkiego. Realizacja pojedynczego projektu na terenie danej gminy nie
wpływa tylko na daną gminę, lecz również na mieszkańców gmin ościennych i całego województwa.
Tylko działania skoordynowane, wspólne w obrębie dużego terytorium geograficznego mogą przynieść
wymierny efekt w powstanie ograniczenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. Wymienione
projekty są wobec siebie komplementarne w zakresie, w jakim wszystkie realizują jeden wspólny cel,
jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, poprawy efektywności
wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska
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poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych
odpadów. Wszystkie wymienione projekty są realizowane na obszarze województwa łódzkiego.
Podczas realizacji tak wielu projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty
wzmacniają się nawzajem. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, w tym w zakresie polepszenia jakości
środowiska w tym w szczególności powietrza. Ww. projekty polegają na termomodernizacji budynków,
termoizolacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Zastosowane technologie wspólnie prowadzą do
poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych, (m.in. w
wyniku wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii w budynkach
mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej). Ww. projekty poprawiają stan środowiska poprzez
redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów
na terenie całego regionu łódzkiego. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń redukuje zjawiska smogu w
całym regionie. Projekty przyczyniają się do poprawy stanu jakościowego powietrza a tym samym do
poprawy warunków życia w regionie. Wpłynie to na stan zdrowia mieszkańców całego regionu łódzkiego
w tym mieszkańców Gminy Cielądz. Warto także zauważyć, że występuje również komplementarność
nie tylko pod względem wpływu na powietrze, ale również wody powierzchniowe czy gruntowe
(zanieczyszczenia przedostają się do gleb i wód w wyniku odprowadzania ścieków, opadów
atmosferycznych itd.). Wsparciem działań infrastrukturalnych są także podejmowane inicjatywy
edukacyjne wyjaśniające proces emisji zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko naturalne i
człowieka.
Zatem komplementarność wszystkich wskazanych działań w stosunku do przedmiotowego projektu
wynika z ich wpływu na:
- poprawę efektywności energetycznej infrastruktury i zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprzez
głęboką termomodernizację budynków.
- poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie całego województwa łódzkiego,
- promocję odnawialnych źródeł energii na terenie całego województwa łódzkiego.
Spełnienie kryterium: 100%, szczegółowe opisy znajdują się w:
Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141


Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3”

Projekt sprzyja wypełnianiu wymogów zasady „n+3”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu, strona 144-145


Stopień przygotowania projektu do realizacji

Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wnioskodawca dokona zgłoszenia wykonania
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
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Wnioskodawca posiada dokumentację przetargową.
Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, z którego wynikają zaplanowane w projekcie prace.
Projekt wynika z pozytywnie zaopiniowanego z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną – Program Funkcjonalno Użytkowy.
Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntami i budynkiem.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92


Realizacja projektu w partnerstwie

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
Spełnienie kryterium: 0%


Odziaływanie projektu na OSI

Projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI
Projekt będzie realizowany na obszarze gminy wiejskiej Cielądz.
Miejsce realizacji projektu jest także zlokalizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji, jakim jest
Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. Projekt jest także zgodny z celem obszaru, jak i jego
kierunkami działań:


Obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa
rolno-spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych
powiązanych z sektorem naukowo-badawczym.
o

Kierunek działań 6.: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie
produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z
produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej,
obejmującej zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci indywidualnego źródła ciepła
zasilanego biomasą. Stanowi ona biopaliwo, w związku z czym stosowanie biopaliwa w procesie
ogrzewania budynku pozytywnie wpłynie na produkcję biopaliw, a ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie, co
bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość produktów rolnych, zmniejszenie zużycia nawozów i
antybiotyków.
Spełnienie kryterium:100%
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141

 PROJEKTY Z ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW


Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do planowanej wielkości powierzchni
użytkowej

Efektywność kosztowa: 248 485,85 / 345,6 = 718,99
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Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141


Efektywność

kosztowa

projektu

w

odniesieniu

do

zaplanowanej

ilości

termomodernizowanych budynków
Efektywność kosztowa: 248 485,85/ 1 = 248 485,85
Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141


Planowany stopień zwiększenia efektywności energetycznej projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej przedmiotowego budynku o
co najmniej 25%. Efektem długoterminowym termomodernizacji budynku będzie zoptymalizowanie
gospodarki cieplnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu
w wysokości 53,73%, czyli:
Spełnienie kryterium: 3 pkt - planowany wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 50%
do 55 % (włącznie) w stosunku do stanu wyjściowego
Spełnienie kryterium: 100%,
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141


Wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania energią

W wyniku realizacji projektu w ośrodku zdrowia w Sierzchowach zostanie zastosowany system
automatyki pogodowej pozwalający na racjonalne zarządzanie energią.
Spełnienie kryterium: 100%,
Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76- 87
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Audyt energetyczny str. 28


Planowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

W wyniku realizacji projektu główne źródło ciepła budynku zostanie zamienione na kocioł na biomasę,
co będzie stanowić powyżej 15% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku objętego projektem.
Spełnienie kryterium: 100%
Audyt energetyczny str. 3-4, 18, 22-28
Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76- 87


Projekt zakłada podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej

Projekt nie zakłada podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej. Na obszarze Gminy Cielądz sieć nie
funkcjonuje.
Spełnienie kryterium: 0
Audyt energetyczny
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Projekt jest projektem rewitalizacyjnym

Projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Spełnienie kryterium: 0


Wsparcie udzielone przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)

Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji w oparciu o model biznesowy ESCO.
Spełnienie kryterium: 0

 DODATKOWE KRYTERIA DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH ELEMENTEM
JEST ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (DOTYCZY
WNIOSKODAWCÓW EMITUJĄCYCH WCZEŚNIEJ ZANIECZYSZCZENIA
WSKAZANE W OPISIE KRYTERIUM)


Efekt ekologiczny – planowana redukcja pyłu zawieszonego PM 10

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym. Redukcja emisji pyłu PM10 wyniesie
267,90 kgPM10/rok, co stanowi redukcję o 91,24%, czyli jest to redukcja emisji pyłu PM 10 powyżej
55%w stosunku do stanu wyjściowego.
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Audyt energetyczny str. 39
Spełnienie kryterium: 100%


Efekt ekologiczny – planowana redukcja CO2

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym. Redukcja emisji CO2 wyniesie 21,92
MgCO2/rok, co stanowi redukcję o 58,69%, czyli jest to redukcja emisji gazu CO2 powyżej 40% w
stosunku do stanu wyjściowego.
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Audyt energetyczny str. 39
Spełnienie kryterium: 100%


Efekt ekologiczny – planowana redukcja benzo(a)pirenu

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym. Redukcja emisji benzo(a)pirenu wyniesie
0,0002 kgb(a)p/rok, co stanowi redukcję o 100,00%, czyli jest to redukcja powyżej 40% w stosunku do
stanu wyjściowego.
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141
Audyt energetyczny str. 39
Spełnienie kryterium: 100%
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3.

Definicja celów projektu

3.1. Cele projektu


BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU

Cel bezpośredni:
Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego
poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Cielądz.
Cele szczegółowe:


Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej
(użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz



Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub
ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie
Gminy



Ograniczenie strat ciepła w

wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji

i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie
Cielądz


Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń
i instalacji grzewczych na terenie Gminy



Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do
życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie
na rozwój form aktywności społecznej

Cele ogólne i pośrednie:


Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
i ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego



Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska
tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych



Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie
łódzkim



Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizację inwestycji związanych
z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych)



Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności poprawa
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej



Promowanie zasady efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi
w stosunku do planowanych nakładów finansowych



Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
do atmosfery; Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego,
która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń

22

Studium wykonalności projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach

Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu są bezpośrednio z nim związane
i służą osiągnięciu wyżej wymienionych celów. Stwierdzono pełną zgodność ponoszonych kosztów
z RPO Województwa Łódzkiego oraz innymi aktami prawnymi.
W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej – nie występuje.
Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez
głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz. Nieekonomiczne
energochłonne instalacje źródła energii, brak izolacji termicznej, mało sprawne wentylacje powodują
duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję zanieczyszczeń. W tym
celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach.
Elementem uzupełniającym projektu będzie dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wykonanie prac podnoszących standard użytkowania obiektu użyteczności
publicznej. Po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego
projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez
przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez
okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie
sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o.
Dodatkowo przewiduje się modernizację c.w.u, modernizację oświetlenia wbudowanego. W ramach
kosztów

niekwalifikowalnych

zostanie

wykonana

także

dokumentacja

techniczna.

Efektem

przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci znacznych
oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez
ośrodek zdrowia.
Termomodernizacja prowadzi do redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, a zatem do
obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Działania prowadzone w ramach
inwestycji znacząco poprawiają stan techniczny budynku.
W ramach przedstawianego przedsięwzięcia w budynku ośrodka przeprowadzone zostaną następujące
prace termomodernizacyjne:


Wymiana starych okien, wrót i drzwi wejściowych,



Ocieplenie ścian zewnętrznych,



Ocieplenie stropodachu,



Modernizacja systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. i modernizacja (wymiana) oświetlenia

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na
- studium wykonalności,
- audyt energetyczny,
- PFU
- promocję projektu,
- nadzór inwestorski.
Kwalifikowane w projekcie są koszty netto. Podatek VAT jest niekwalifikowany. Niekwalifikowalna jest
także część wydatków netto.
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3.2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
Monitorowanie oraz pomiar wskaźników adekwatnych do zakresu i celu realizowanego projektu
(produktu, rezultatu bezpośredniego, horyzontalnych) oraz wskaźników osiągnięć odbywać się będzie
odpowiednio na podstawie protokołów odbioru końcowego (i/lub ewentualnie dokumentacji
powykonawczej, jeśli taka powstanie) oraz audytu ex-post i świadectwa energetycznego.
Wskaźniki produktu będą podlegały monitorowaniu podczas realizacji projektu (zarówno zakres, jak
i termin) po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu i kolejno co kwartał. Wskaźniki
produktu będą monitorowane również po zakończeniu projektu, co roku przez pięć lat od momentu
otrzymania płatności końcowej, na podstawie przeglądów (wizji lokalnych) budynku zmodernizowanego
energetycznie (poddanego kompleksowej termomodernizacji).
Wskaźniki rezultatu będą mierzone po zakończeniu projektu oraz co roku przez pięć lat od momentu
otrzymania płatności końcowej, na podstawie audytu ex-post i świadectwa energetycznego. Audyt expost budynku powinien być przeprowadzony po zakończeniu sezonu grzewczego (między II a III
kwartałem) w roku następującym po roku, w którym zakończono realizację projektu. Wskaźnik będzie
monitorowany przez okres pięciu lat od momentu otrzymania płatności końcowej.
Wskaźnik Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych będzie
monitorowany również po realizacji projektu na podstawie wykonanego świadectwa energetycznego.
Metodologia obliczenia wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych zarówno wartości przed, jak i tej która zostanie obliczona po, jest i będzie zgodna z
metodologią przyjętą w definicji wskaźników SzOOP RPO WŁ 2014-2020.
Analogicznie i w tym samym charakterze będzie odbywało się monitorowanie wskaźników osiągnięć
oraz ich pomiar.
Wszystkie wskaźniki horyzontalne będą podlegały monitorowaniu podczas realizacji projektu
(zarówno zakres, jak i termin) po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu i kolejno co
kwartał. Wszystkie wskaźniki horyzontalne będą monitorowane również po zakończeniu projektu, co
roku przez pięć lat od momentu otrzymania płatności końcowej, na podstawie protokołów odbioru
końcowego (i/lub dokumentacji powykonawczej, jeśli taka powstanie).
Za monitorowanie i pomiar wskaźników odpowiedzialny będzie Wnioskodawca.
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WSKAŹNIKI
WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU
W SKAŹNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAŹNIKA
RODZAJ
JEDNOSTKA
WSKAŹNIKA

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

PRODUKT/
KLUCZOWY

M2

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

Liczba gospodarstw domowych z lepszą
PRODUKT/
klasą zużycia energii (CI31)
KLUCZOWY
W SKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
NAZWA WSKAŹNIKA
RODZAJ

SZT.

BUDYNKÓW

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW
PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

JEDNOSTKA

WSKAŹNIKA

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII

REZULTAT/
KLUCZOWY

KW H/ROK

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH

(CI32)
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH (CI34)

REZULTAT/
KLUCZOWY

TONY
RÓWNOWAŻNIKA
CO2/ROK

REZULTAT/
KLUCZOWY

MW H/ROK

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ

REZULTAT/
KLUCZOWY

GJ/ROK

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ W

REZULTAT/

GJ/ROK

WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW

KLUCZOWY

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

W SKAŹNIKI HORYZONTALNE
NAZWA WSKAŹNIKA

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY;
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI

RODZAJ
WSKAŹNIKA

PROGRAMOWY

JEDNOSTKA

EPC

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2020

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

345,6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2021

0

-

-

-

-

-

-

-

-

107810,0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

21,92

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

0

-

-

-

-

-

-

-

-

202,60

0

-

-

-

-

-

-

-

-

205,24

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Rok
2020
0
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LICZBA UTRZYMANYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY
/ MĘŻCZYŹNI
LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY –
POZOSTAŁE FORMY; KOBIETY / MĘŻCZYŹNI
W ZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH
PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA)
LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO

KLUCZOWY

EPC

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

KLUCZOWY

EPC

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

KLUCZOWY

EPC

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

KLUCZOWY

SZT

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
W SKAŹNIKI PRODUKTU
NAZWA WSKAŹNIKA

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE
BUDYNKÓW

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW
PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI

Liczba gospodarstw domowych z lepszą
klasą zużycia energii (CI31)
W SKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
NAZWA WSKAŹNIKA

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII

RODZAJ
WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA

PRODUKT/
KLUCZOWY

SZT.

PRODUKT/
KLUCZOWY

M2

PRODUKT/

SZT.

KLUCZOWY
RODZAJ
WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA

REZULTAT/
KLUCZOWY

KW H/ROK

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH

(CI32)
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH (CI34)

REZULTAT/
KLUCZOWY

TONY
RÓWNOWAŻNIKA
CO2/ROK

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2020

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

345,6

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Rok 0 –
(wartości
bazowe)
Rok
2017

Wartości pośrednie

Wartości
docelowe

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2021

0

-

-

-

-

-

-

-

-

107810,0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

21,92
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3.3. Oddziaływania projektu
Do głównych oddziaływań projektu zaliczyć można:

- spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – dzięki realizacji projektu zmniejszy się
ilość paliw zużywanych do wytworzenia energii używanej do wytworzenia ciepła. Jednocześnie wpłynie
to na spadek ilość substancji uwalnianych w procesie spalania.
- spadek zachorowalności – dzięki spadkowi ilości substancji niebezpiecznych zmniejszy się ilość
chorób układy oddechowego oraz krążenia. Zmniejszy się również ilość problemów astmatycznych.
Tym samym zwiększy się produktywność mieszkańców regionu, co wpłynie wymiernie na stan lokalnej
gospodarki.
- spadek kosztów utrzymania placówek – zmniejszy się ilość zużywanych paliw a więc zmniejszą się
koszty utrzymania obiektu użyteczności publicznej.
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3.4. Polityka rządowa/regionalna
Poniżej sprawdzono, czy projekt wpisuje się w polityki europejskie, krajowe, regionalne i lokalne.

POZIOM EUROPEJSKI
STRATEGIA EUROPA 2020
Projekt wpisuje się w strategiczne ramy dokumentu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, który jest horyzontalnym
programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Strategia proponuje trzy podstawowe,
wzajemnie wzmacniające się priorytety:


wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,



wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,



wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną.

Projekt wpisuje się w przedstawiony przez Komisję w szczególności w jeden z siedmiu projektów
przewodnich, które umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych, jest nim:
„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego
od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;
W ramach Strategii wyznaczono kilka celów, od których osiągnięcia zależy sukces do roku 2020, wśród
nich cel, w który wpisuje się niniejszy projekt:
emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub,
jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii
w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii
o 20%.
Jak zapisano w Strategii: „Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi się stan
środowiska naturalnego, będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zwiększać
potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia.”
Projekt wpisuje się w szczególności w priorytet Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej działania, jakie Europa musi podjąć do jego realizacji:


Przeciwdziałanie zmianom klimatu: aby osiągnąć cele w obszarze klimatu, musimy

w najbliższym dziesięcioleciu ograniczać emisję gazów cieplarnianych znacznie szybciej niż
w poprzednim, a także w pełni wykorzystywać możliwości nowych technologii, takich jak wychwytywanie
dwutlenku węgla i sekwestracja. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów w dużym stopniu
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przyczyniłoby się do ograniczenia emisji, oszczędności i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Dotyczy
to wszystkich sektorów gospodarki, nie tylko tych wysokoemisyjnych. Musimy również wzmocnić
odporność naszych systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększyć
możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie;


Czysta i efektywna energia: osiągnięcie celów w zakresie energii pozwoliłoby nam zaoszczędzić

do 2020 r. 60 mld EUR na imporcie ropy naftowej i gazu. Nie są to tylko oszczędności finansowe: chodzi
też o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Dalsza integracja europejskiego rynku energii może
przynieść dodatkowe 0,6% do 0,8% PKB. Dzięki osiągnięciu celu UE mówiącego o 20% energii ze
źródeł odnawialnych moglibyśmy stworzyć w UE ponad 600 000 miejsc pracy. Jeśli dodamy do tego cel
dotyczący 20% efektywności energetycznej, można mówić już o milionie nowych miejsc pracy.

WSPÓLNE RAMY STRATEGICZNE
Przedsięwzięcie wpisuje się we Wspólne Ramy Strategiczne oraz przyczynia się do realizacji unijnej
strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu,
zgodnie z zasadami spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wspierając 4 i 6 cel tematyczny
określony w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
CT 4: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
CT 6: zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami.
Cele oraz charakter niniejszego projektu wpisują się w cele wytyczone we Wspólnych Ramach
Strategicznych.

UMOWA PARTNERSTWA
Projekt w swoich działaniach pozostaje w spójności z założeniami przyjętymi w dokumencie Umowa
Partnerstwa z dnia 23 maja 2014 r., określającym strategię interwencji funduszy europejskich
w ramach polityki spójności.
W szczególności realizowane są zapisy zawarte w diagnozie tematycznej, problem: niska
konkurencyjność gospodarki.
Wysoka zasobochłonność i emisyjność polskiej gospodarki – diagnoza dla CT4
Celem UE jest zapewnienie społeczeństwu równego i powszechnego dostępu do energii, pochodzącej
w coraz większym stopniu ze źródeł niskoemisyjnych oraz stworzenie stabilnych ram dla inwestycji
energetycznych.
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Do 2020 roku w tzw. pakiecie energetyczno‐klimatycznym UE wyznaczyła cele ilościowe określane jako
3x20, tj.:


zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,



zmniejszenie zużycia energii o 20%,



zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
do 20% w UE (w przypadku Polski do 15% oraz we wszystkich rodzajach transportu co najmniej
10% końcowego zużycia energii w transporcie).

„(…) wciąż możliwe są do osiągnięcia znaczne oszczędności wynikające z poprawy efektywności
energetycznej we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, w szczególności poprzez izolację
budynków. W związku z powyższym strona polska oprócz wsparcia działań mających na celu
zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach planuje także wsparcie innych działań służących
poprawie

efektywności

energetycznej

w

pozostałych

sektorach

gospodarki,

w

tym

w

przedsiębiorstwach. (…) Najbardziej efektywnym kosztowo sposobem ograniczenia energochłonności
(emisyjności) gospodarki Polski jest zwiększanie efektywności energetycznej. W przypadku Polski
obszarami posiadającymi największy potencjał uzyskania poprawy efektywności energetycznej są
budynki (użyteczności publicznej, przemysłowej, mieszkalne wielorodzinne) oraz ciepłownictwo.
Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej w pierwszym
obszarze jest głęboka modernizacja energetyczna budynków (oparta o system monitorowania i
zarządzania energią). Uzupełniająco, w celu zainicjowania zmian środki powinny być również
przeznaczone na stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. (…)
Natomiast w zakresie ciepłownictwa jest to modernizacja niskosprawnych źródeł ciepła na nowe
wysokosprawne źródła ciepła, w tym z OZE a także rozbudowa i dalsza modernizacja sieci przesyłu
ciepła i chłodu.”
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP ‐ zmniejszenie emisyjności
gospodarki i będą realizowane poprzez następujące priorytety:


Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Zakres pilnych do podjęcia interwencji
w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje:
o

zwiększenie

efektywności

energetycznej

budynków

użyteczności

publicznej

i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.),
o

zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (PI 4ii, PI4b),

o

poprawę w zakresie systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz wsparcie dla
strategii niskoemisyjnych (PI 4e., PI 4v.),

o

ograniczania zużycia energii poprzez budowę inteligentnych sieci dystrybucyjnych
średniego i/lub niskiego napięcia (PI 4iv., PI 4d.),

o

zwiększenie

produkcji

energii

w

wysokosprawnych

instalacjach

(wsparcie

wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu) (PI 4g., PI 4vi.).


Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich. Interwencje będą
koncentrowały się na:
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o

rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form
mobilności miejskiej (PI 4e., PI 4v.)



Zwiększenie poziomu produkcji energii

ze

źródeł odnawialnych.

Interwencje będą

koncentrowały się na:
o

wzroście wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju sieci dla OZE
(PI 4i., PI 4a.),

o

zwiększeniu efektywności funkcjonowania systemów dzięki budowie inteligentnych
sieci dystrybucyjnych średniego i/lub niskiego napięcia (PI 4iv., PI 4d.),

o

wsparciu krajowego przemysłu dostarczającego urządzenia niezbędne do produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, jako branży o znacznym potencjale wzrostu w świetle
rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym. Wsparcie tego typu projektów
wpisywać się będzie jednocześnie w CT3, służąc rozwojowi przedsiębiorstw
(PI 4.6‐CT1).

„Zgodnie z diagnozą, w przypadku Polski obszary wykazujące największy potencjał poprawy
efektywności energetycznej to budownictwo (przede wszystkim budynki użyteczności publicznej
i mieszkalne wielorodzinne), ciepłownictwo oraz transport. Zwiększeniu efektywności energetycznej
gospodarki będą służyć przede wszystkim działania koncentrujące się na realizacji strategii
niskoemisyjnych (plany gospodarki niskoemisyjnej), w szczególności związanych z ograniczeniem
emisji pochodzących z budownictwa, ciepłownictwa oraz transportu. W związku z powyższym, działania
związane z modernizacją energetyczną budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych
wielorodzinnych) będą promowały jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka modernizacja oparta
o system monitorowania i zarządzania energią), uwzględniającą również wysokosprawne źródła ciepła
oraz modernizację sieci dystrybucji ciepła (w tym wymianę źródeł ciepła). Wsparciem będą objęte
budynki mieszkalne wielorodzinne (m. in. budynki czynszowe, komunalne, które charakteryzują się
wysoką– prawie 70% ‐ tzw. luką remontową) oraz budynki użyteczności publicznej (m. in. budynki
użyteczności publicznej objęte obowiązkiem termomodernizacji na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). (…) W związku z koniecznością wypełnienia przez
Polskę pułapów udziału energii odnawialnej w ogólnym wolumenie energii, istnieje potrzeba wsparcia
rozwoju sieci, w tym z wdrożeniem technologii „smart”. Wsparcie inteligentnych sieci dystrybucyjnych
wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych regionów kraju oraz na jakość i
ciągłość zasilania odbiorców. (…) Wsparcie dotyczące zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł
odnawialnych przewiduje budowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru,
biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody. (…)”
Niezadowalający poziom ochrony środowiska oraz niepełne lub nieefektywne wykorzystanie
potencjałów związanych z zasobami środowiskowymi i kulturowymi – diagnoza dla CT6
„Problemem jest również dotrzymanie standardów jakości powietrza. Przeprowadzona w Polsce
w 2012 r. ocena i kontrola jakości powietrza potwierdza, że problem zanieczyszczonego powietrza
dotyczy w głównej mierze obszarów zurbanizowanych. Za ww. zanieczyszczenia odpowiada
w największym stopniu (ponad 91%) emisja z niskich źródeł (tzw. niska emisja), pochodząca przede
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wszystkim z sektora bytowo-komunalnego, obejmującego indywidualne źródła wytwarzania ciepła oraz
małe ciepłownie komunalne. Kolejne są oddziaływania emisji związanej z intensywnym ruchem
pojazdów (zwłaszcza w centrum miast) (3%) oraz emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni
i elektrowni (2%).”
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami
Cele i priorytety interwencji w ramach CT6:
Cel szczegółowy UP ‐ zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz
ich zachowanie – realizowany będzie poprzez następujące priorytety:


zmniejszenie presji na środowisko naturalne:
o

rozwój gospodarki wodno‐ściekowej (PI 6ii, PI 6b.),

o

rozwój gospodarki odpadami (PI 6i, PI 6a.),

o

poprawę

stanu

środowiska

w

miastach

i

na

terenach

zdegradowanych,

w szczególności rekultywację gleb na terenach przemysłowych (PI 6iii, PI 6d., 6e.),
o

poprawę ochrony różnorodności biologicznej, w tym w środowisku morskim
(PI 6d. 6iii).



zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów:
o

wzrost efektywności wykorzystania potencjałów dziedzictwa kulturowego (PI 6c.),

o

poprawa jakości powietrza poprzez inwestycje przedsiębiorstw (PI 6e.).

„W przypadku ochrony powietrza w ramach celu tematycznego 6 interwencja ukierunkowana będzie na
inwestycje wynikające z programów ochrony powietrza, w poszanowaniu wymogów dyrektywy
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Kluczowe znaczenie
z punktu widzenia poprawy jakości powietrza będą miały działania związane z ograniczeniem niskiej
emisji, jakie będą podejmowane w ramach CT4 oraz wsparcie dla transportu przyjaznego środowisku
W związku z powyższym, wsparcie w zakresie ochrony powietrza w ramach CT6 zostanie
skoncentrowane

na

działaniach

uzupełniających

(niemniej

także

istotnych)

związanych

z ograniczaniem zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, który decyduje nie tylko o stanie
powietrza w Polsce, ale ma także oddziaływanie ponadregionalne i transgraniczne.”
Wnioski z dotychczasowych doświadczeń - Zmniejszanie emisyjności gospodarki
„Zgodnie z wynikami prac badawczych zmniejszenie emisyjności gospodarki wymaga ukierunkowania
interwencji publicznych na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i oszczędność energii
(w budynkach i w systemach energetycznych oraz systemach ciepłowniczych), rozwój różnych OZE
oraz rozwój zielonych technologii w przedsiębiorstwach. Rekomendowane jest zwiększenie nakładów
na rozwój systemów umożliwiających inteligentne zarządzanie systemami dystrybucyjnymi, jak również
tworzenie warunków dla inteligentnej konsumpcji energii. W świetle badań, interwencje w tym zakresie
powinny uwzględniać uwarunkowania oraz potencjały regionalne i lokalne, ocen efektywności
dostępnych rozwiązań oraz – w zależności od stopnia rentowności działań – dopuszczać stosowanie
zróżnicowanych mechanizmów wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych). Badania wskazują ponadto
na potrzebę aktywizowania samorządów do tworzenia we współpracy z przedsiębiorcami
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i mieszkańcami kompleksowych programów, obejmujących modernizację jednostek wytwarzania
i dystrybucji ciepła, termomodernizację budynków, wykorzystanie OZE, wdrożenie inteligentnych
systemów umożliwiających zarządzanie systemem energetycznym, działania informacyjne dotyczące
oszczędności i optymalnego wykorzystania energii. W przypadku działań termomodernizacyjnych
wyniki badań podkreślają potrzebę realizacji kompleksowych przedsięwzięć efektywnych kosztowo.”

POZIOM KRAJOWY
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 – PRZYJĘTA UCHWAŁĄ RADY MINISTRÓW Z
DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R.

(ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU)

Projekt jest spójny z celem głównym strategii średniookresowej zakładającym wzmocnienie
i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i
zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności poprzez zachowanie zasobów
przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości. Jest
to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia i realizacji prawa dostępu człowieka
do środowiska w dobrym stanie. Przyczyniać się ma do tego znajdowanie takich rozwiązań, które
maksymalnie ograniczają negatywny wpływ na środowisko, powodowany bieżącymi i przyszłymi
skutkami zmianami klimatu.
Projekt wpisuje się w cele drugiego obszaru strategicznego SRK 2020 – Konkurencyjna Gospodarka.
Cel II.6. Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska
„Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego
z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno
z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym,
a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju.
Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka
do środowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie
rosnącemu zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań,
by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu
gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach
niezurbanizowanych. (…) Działania koncentrować się więc powinny na ograniczaniu energoi materiałochłonności gospodarki, przy maksymalizacji efektu ekonomicznego. Takie podejście powinno
umożliwić dostarczanie niezbędnej do rozwoju ilości surowców i energii, przy zmniejszeniu
negatywnego wpływu na środowisko. (…) Do poprawy efektywności energetycznej przyczynia się
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. (…) Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
towarzyszyć będzie – obok dywersyfikacji źródeł – dywersyfikacja kierunków dostaw nośników energii.
Dywersyfikacji źródeł służyć będzie zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój
energetyki jądrowej.”
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
„Wspierane będą działania na rzecz zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki
oraz zmniejszające obciążenia środowiskowe.”
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II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej
„Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej.
W Pakiecie klimatyczno-energetycznym został wyznaczony 20% cel poprawy efektywności
energetycznej do 2020 roku. (…) Dla zmniejszenia energochłonności kluczowe będą również:
oszczędne korzystanie przez odbiorców końcowych z energii elektrycznej i ciepła, jak też działania
prowadzone w różnych sektorach gospodarki – w energetyce, budownictwie i przemyśle, w tym
zapewnienie efektywności paliwowej w sektorze transportowym oraz zmniejszanie energochłonności
materiałów i urządzeń. W myśl postanowień dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej
budynków przewiduje się udoskonalenie systemu oceny energetycznej budynków poprzez sukcesywną
zmianę standardów energetycznych dla budynków nowych i przebudowywanych oraz wzmocnienie roli
i poprawę jakości świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które będą stanowiły
podstawowe kryterium wyboru przy zakupie lub najmie budynku, mieszkania. Ponadto przewidziane
jest sukcesywne zwiększenie wymagań techniczno-budowlanych, w celu osiągnięcia tych wymogów na
poziomie optymalnym pod względem kosztów, z uwzględnieniem postępu technicznego w
budownictwie oraz w znacznym stopniu ograniczając zużycie energii w budynkach. Nadrzędnym celem
tego systemu jest promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości w
zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach z uwzględnieniem rachunku
ekonomicznego. Poprawie efektywności energetycznej służyć będzie zastosowanie dostępnych i
sprawdzonych technologii w zakresie termomodernizacji budynków i sieci ciepłowniczych, co może
spowodować oszczędności w końcowym zużyciu energii cieplnej rzędu 15-35% w stosunku do stanu
sprzed modernizacji obiektu. Ponadto planuje się konsekwentne oznaczanie energochłonności
urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie minimalnych standardów dla
produktów

zużywających

energię.

Zwiększeniu

efektywności

energetycznej

zarówno

wśród

producentów, jak i odbiorców końcowych sprzyjać będą działania w zakresie rozwoju konkurencyjnych
rynków paliw i energii. Rynki węgla i paliw płynnych można uznać za konkurencyjne, natomiast dalszych
działań liberalizacyjnych wymagają rynki gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła sieciowego.
Równolegle prowadzone będą działania mające na celu ochronę i aktywizację konsumentów na tych
rynkach. Połączenie poprzez giełdy systemu krajowego z rynkiem skandynawskim oraz z krajami
Europy Środkowo-Wschodniej poszerzy dostęp uczestników rynku do zagranicznych giełd,
przyczyniając się do rozwoju konkurencji w kraju. (…) Poprawieniu efektywności energetycznej służyć
będą prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach energetycznych. Będą one miały
zastosowanie w produkcji maszyn i urządzeń energetycznych nowej generacji, w układach cieplnych
opartych na OZE, przy wykorzystaniu obiegów z reaktorami jądrowymi do kogeneracyjnego
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i obiegów gazowoparowych IGCC (technologia bloku gazowoparowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa). Ograniczeniu oddziaływania energetyki na
środowisko będzie służyć wdrażanie czystych technologii węglowych (CTW).”
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii
„Bezpieczeństwo dostaw wymaga dywersyfikacji zarówno źródeł, jak i kierunków dostaw paliw
i energii. (…) Planuje się rozwój energetyki gazowej do poziomu bilansującego rosnące
zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji. Energetyka gazowa
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będzie miała znaczenie uzupełniające, bilansujące niedobory energii i niwelujące niestabilność
produkcji z OZE, a także będzie wykorzystywana jako kogeneracyjne źródło energii. (…) Nastąpi wzrost
udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku zgodnie
z celem wyznaczonym dla Polski w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Promowanie wykorzystania
energetyki odnawialnej

umożliwi podniesienie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego

i stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach,
a przez to do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej.”
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
„Poprawie jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz ograniczenia emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka,
transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i ze źródeł
indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja). Promowane będzie stosowanie
innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających
efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych
w mieszkalnictwie. (…) Podejmowane będą działania mające na celu zarządzanie środowiskiem
miejskim oraz adaptację miast do zmian klimatu. Wdrażane będą rozwiązania niskoemisyjne,
m.in. w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego, poprawy efektywności infrastruktury
ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia itp.”

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020:
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE
Projekt jest spójny z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 przyjętą przez Radę
Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku.
Projekt jest zgodny z celem nr 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów:
Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych
„W ramach celu 1 będą również prowadzone działania tematyczne (horyzontalne) obejmujące całe
województwa, a dotyczące wsparcia dla poprawy jakości kapitału ludzkiego i społecznego,
innowacyjności, zwiększania poziomu inwestycji, energetyki, środowiska, kultury.”
1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów
funkcjonalnych
1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji
na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi
1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne
Działania te dotyczą najważniejszych czynników rozwoju regionalnego i obejmują m.in.:
1.3.5. Dywersyfikację źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia
naturalne, w perspektywie najbliższych dziesięciu lat konieczna będzie koncentracja uwagi polityk
rozwojowych na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, podniesieniem
efektywności produkcji i wykorzystania energii oraz reagowaniem na zjawiska naturalne takie jak zmiany
klimatyczne i inne zagrożenia i katastrofy naturalne w tym te wywołane działalnością człowieka. Polityka
regionalna,

uwzględniająca

uwarunkowania

terytorialne

oraz

dysponująca

odpowiednimi
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mechanizmami integracji i koordynacji działań polityk publicznych może w odniesieniu do tych wyzwań
wiele zaoferować. W jej ramach w powiązaniu z działaniami o charakterze prawnym, instytucjonalnym
i inwestycyjnym zarządzanym sektorowo wspierane będzie:


modernizacja i rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej,

szczególnie

na

terenach

o

największym

stopniu

jej

dekapitalizacji

i zapotrzebowania,


podnoszenie efektywności energetycznej (m.in., energii elektrycznej i cieplnej) prowadzone
głownie w dwóch kierunkach: przez modernizację budynków instytucji publicznych i rozwijanie
instrumentów finansowych dotyczących termomodernizacji, oraz przez inwestycje na rzecz
zmniejszania energochłonności gospodarki, w tym promowane będą rozwiązania zwiększające
efektywność energetyczną,



poszukiwanie

i

rozwijanie

regionalnych

potencjałów

w

zakresie

pozyskiwania

energii

z odnawialnych źródeł i tzw. czystej energii oraz rozwoju technologii w zakresie energetyki
– głownie w zakresie energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, biomasy, geotermii,


wspieranie regionalnych i lokalnych programów rozwoju i upowszechnienia OZE z naciskiem
na spójny system informacji i wsparcia dla inwestorów i samorządów. Wsparcie to będzie
prowadzone w odniesieniu do potencjałów lokalnych w tym zakresie (energia wodna, wiatrowa,
biomasa, geotermia),



przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom i katastrofom naturalnym – spodziewane negatywne
konsekwencje wahań klimatycznych wskazują na konieczność poświęcenia szczególnej uwagi w
polityce regionalnej zagadnieniom mającym podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa
działalności gospodarczej, takich jak: przeciwdziałanie powodziom, zapobieganie suszom,
dywersyfikacja źródeł wytwarzania i konsumpcji energii. Interwencja polityki regionalnej będzie
koncentrować się na sanacji i ochronie środowiska przyrodniczego, wdrażaniu nowoczesnych
zasad zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym jego redukcji poprzez renaturyzację cieków
wodnych, rozwój systemów małej retencji oraz budowie innych niezbędnych obiektów gospodarki
wodnej, likwidowaniu skutków zjawisk ekstremalnych, a także przeciwdziałaniu erozji gleb. Wśród
działań dotyczących gospodarki wodnej, wspierane będą inicjatywy angażujące kilka regionów,
dotyczące problematyki Żuław czy Odry. Ważnym aspektem uzupełniającym powyższe działania
będą działania informacyjne i promujące oszczędność energii oraz podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców obszarów najbardziej narażonych.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
„Dynamiczna Polska 2020”
WIZJA
Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu
i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej
efektywności wykorzystania zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz
konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 roku.
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Projekt sprzyja realizacji celu głównego: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna
i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy
Oraz CELÓW SZCZEGOŁOWYCH (KIERUNKI DZIAŁAŃ, DZIAŁANIA)
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej
gospodarki
Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy
Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
W szczególności zaś:
Celu 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców:
Celem działań podejmowanych w tym zakresie jest obniżenie materiałochłonności, i energochłonności
produkcji i usług, racjonalność korzystania z wody, wzrost eksportu towarów i usług środowiskowych,
co skutkować będzie również tworzeniem zielonych miejsc pracy
Kierunki działań w ramach celu 3
3.1.

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego

na

tzw. „bardziej

zieloną

ścieżkę”,

w szczególności ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki
3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania,
wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia
„Budowanie

i

późniejsze

utrzymanie

budynku

jest

jedną

z

bardziej

energochłonnych,

materiałochłonnych i zanieczyszczających środowisko aktywności człowieka. Chodzi więc o
minimalizowanie tego negatywnego wpływu, przy czym warunkiem skuteczności działań jest
uwzględnienie tych kwestii już na etapie planowania i projektowania inwestycji. Budowanie wiąże się
również silnie z określoną ingerencją w przestrzeń. Ważne jest więc, aby budować w harmonii
z lokalnym otoczeniem społeczno-kulturowym i przyrodniczym i w ten sposób świadomie kształtować
ład przestrzenny. Takie podejście, co warto mocno podkreślić, znacznie podnosi wartość tego otoczenia
oraz wyraźnie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. Estetyczne, funkcjonalne i wpisane w
kontekst miejsca budynki mają również istotny wpływ na rozwój turystyki. Poza akcentowanym w
modelu budownictwa zrównoważonego podejściem antycypacyjnym, w warunkach polskich bardzo
istotne jest również obniżenie energochłonności istniejących budynków. Należy zwrócić uwagę, że
sektor budownictwa ma duży udział w finalnym zużyciu energii w Polsce. Jest to więc obszar w ramach
którego możemy uzyskać wymierne oszczędności, co ułatwi tym samym wypełnienie celów pakietu
klimatyczno-energetycznego.

Projektując

konkretne

instrumenty

wspierające

efektywność

energetyczną budynków w miastach należy mieć na uwadze wpisanie ich w szersze inicjatywy typu
„inteligentne miasta” („smart cities”).
Kierunek będzie realizowany przez następujące działania:
3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć architektonicznobudowlanych oraz istniejących zasobów poprzez:
- Szeroko zakrojoną promocję budownictwa realizowanego w standardzie energooszczędnym (w tym
budownictwa pasywnego), charakteryzującym się m.in. zwartą bryłą budynku, dobrą ochroną cieplną,
odpowiednią ekspozycją, zastosowaniem energooszczędnych szyb i rozwiązań, funkcjonalnym
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projektowaniem i strefowaniem wnętrz, efektywnym odzyskiem ciepła, itd. Powinny temu towarzyszyć
działania na rzecz rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii, przede wszystkim kolektorów
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, wysokosprawnych układów kogeneracyjnych, a także układów
rekuperacyjnych z wykorzystaniem pomp ciepła zwiększających sprawność energetyczną budynku.
- Promowanie stosowania materiałów odnawialnych, które będą mogły zostać poddane procesom
odzysku, w tym recyklingu, bezpiecznych dla zdrowia; zachęcanie do wprowadzania już na etapie
projektowania rozwiązań przyczyniających się do minimalizacji zużycia surowców, materiałów i wody
oraz ograniczających wytwarzanie odpadów, a także do pozyskiwania materiałów jak najbliżej miejsca
budowy (ograniczenie gospodarczych i środowiskowych kosztów związanych z transportem).
- Działania wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia
19 maja 2010 r. w sprawie efektywności energetycznej budynków, zobowiązującej kraje członkowskie
do zwiększenia liczby budynków charakteryzujących się bardzo niskim zużyciem energii (zapewnienie
funkcjonowania

niezalenych

i

wykwalifikowanych

ekspertów

sporządzających

świadectwa

charakterystyki energetycznej oraz przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji, wprowadzenie
systemu

kontroli

świadectw

charakterystyki

energetycznej,

promocja

oszczędności

energii

w budynkach, prowadząca do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych).
-

Poprawę

stanu

technicznego

istniejących

zasobów

mieszkaniowych,

z

jednoczesną

ich termomodernizacją (wykorzystanie potencjału redukcji zużycia energii na potrzeby komunalnobytowe

utrudnia

ponadnormatywny

stopień

zużycia

technicznego

istniejących

zasobów

mieszkaniowych, ograniczający możliwości realizowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych).
- Wprowadzanie na szerszą skalę rozwiązań opartych na ICT w zakresie zapewnienia oszczędności
energii w budynkach (m.in. inteligentne systemy pomiaru energii).
3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury – harmonizującej z miejscowym krajobrazem
kulturowym i przyrodniczym, uwzględniającej również czynniki klimatu i topografii. Zarówno
modernizowane, jak i nowe obiekty powinny być funkcjonalnie i wizualnie zintegrowane z otaczającą
przestrzenią oraz spełniać warunki trwałości, użyteczności i piękna. Duże znaczenie należy przypisać
działaniom promującym regionalną, tradycyjnie ukształtowaną architekturę, co w żaden sposób nie
wyklucza udanego połączenia tradycji regionalnych z nowoczesnymi, funkcjonalnymi technologiami
i materiałami.
3.2.3. Odnowa etosu dawnych rzemiosł budowlanych - w celu zapewnienia równych warunków
rozwoju

budownictwa

przemysłowego

oraz

tradycyjnych

technik

produkcji

budowlanej,

odpowiadających rosnącemu zapotrzebowaniu na tradycyjną architekturę, będącą ważnym składnikiem
kulturowego krajobrazu. Kluczowym działaniem w tym zakresie powinno być promowanie kształcenia
w zakresie rzemiosł budowlanych, które w chwili obecnej są bardziej domeną amatorskiego
samokształcenia niż świadomie wspieraną ścieżką kształcenia zawodowego. System edukacyjny
wspierający

rzemiosła

budowlane

(oraz

każde

inne)

może

odegrać

istotną

rolę

w aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. POLSKA 2030
- TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI
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Głównym celem przedstawionych w niniejszym dokumencie działań jest poprawa jakości życia Polaków.
Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto
(PKB) na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem
nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa
oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. Osiąganie strategicznego celu
kluczowego będzie możliwe dzięki podjęciu działań w dwóch strategicznych obszarach zadaniowych:


konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji) - nastawiony na zbudowanie nowych
przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału ludzkiego, społecznego,
relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą
konkurencyjność



równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji) - zgodnie z zasadami
rozbudzania potencjału

rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji

i absorpcji oraz polityką spójności społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału
konkurencyjności Polski,


efektywności i sprawności państwa (efektywności) - usprawniający funkcje przyjaznego
i pomocnego państwa działającego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji.

Projekt wpisuje się w obszar Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, realizując cel strategiczny
nr 7 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska.
Kierunek interwencji: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne


Wdrożyć i sfinansować (nakłady własne, środki pochodzące z UE, budżet państwa, rynek
kapitałowy,

kapitał

inwestorów

zagranicznych)

projekty

modernizujące

infrastrukturę

elektroenergetyczną, naftową i gazową.


Uruchomić programy zachęcające do zachowań proefektywnościowych, działania dywersyfikujące
źródła energii, w tym rozwój energetyki jądrowej oraz rozproszonej i paliw (w tym możliwość
wydobycia gazu łupkowego) oraz kierunków ich przesyłu, dla zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Polski i transformacji w kierunku zielonej gospodarki.



W horyzoncie długookresowym realizacji strategii doprowadzić do przyłączenia do sieci
pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej z perspektywą przyłączenia do sieci ostatniego
bloku drugiej elektrowni jądrowej ok. roku 2030.

Kierunek interwencji: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych


Ułatwienie procesów inwestycyjnych.



Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz wymiana ich przestarzałych
elementów.



Budowa wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni i elektrociepłowni (z uwzględnieniem
energetyki rozproszonej).

Kierunek interwencji: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację
kierunków pozyskiwania gazu


Zwiększenie ilości dwukierunkowych transgranicznych połączeń systemów przesyłu gazu.



W dalszej perspektywie wykorzystanie połączeń dla eksportu gazu.



Budowa 2 nitki rurociągu Pomorskiego.
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Zwiększenie pojemności magazynowych gazu (oraz innych paliw – ropy, paliw płynnych) dla
zabezpieczenia rezerw strategicznych oraz rezerw szczytowych.

Kierunek interwencji: Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce


Wdrożenie zintegrowanych systemów pomiarów.



Wspieranie rozwoju lokalnych hybrydowych systemów energetycznych.



Rozszerzenie rozwiązań stosowanych w elektroenergetyce na sieci gazowe, ciepłownicze
i wodociągowe.

Kierunek

interwencji:

Integracja

polskiego

rynku

elektroenergetycznego,

gazowego

i paliwowego z rynkami regionalnymi


Zwiększenie roli giełdy w handlu paliwami, gazem ziemnym i energią w celu przygotowania
do szerszej integracji w ramach europejskiego wspólnego rynku.



Wprowadzenie instrumentów gwarantujących skuteczność prawną uzgodnień dokonywanych
między krajowym regulatorem a sektorem energetyki.



Minimalizacja konieczność uruchamiania procesów legislacyjnych.



Przyspieszenie tempa wypracowywania rozwiązań i zwiększenie ich trwałości.

Kierunek interwencji: Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii


Wprowadzenie inteligentnych sieci.



Uelastycznienie taryf.



Popularyzacja wiedzy o możliwości wyboru dostawców oraz odnawialnych źródłach energii
i efektywnym korzystaniu z energii elektrycznej.



Upowszechnienie i uproszczenie oznaczeń energochłonności towarów i urządzeń.



Opracowanie i wdrożenie programu efektywności energetycznej.

Żeby zwiększyć poziom ochrony środowiska, poprawić warunki środowiskowe oraz ograniczyć ryzyka
związane ze zmianami klimatu, niezbędne będzie wdrożenie zintegrowanego zarządzania
środowiskiem (promocja recyklingu odpadów, efektywności energetycznej, efektywnego korzystania
z zasobów naturalnych, planowania przestrzennego z uwzględnieniem gospodarowania obszarami
cennymi przyrodniczo i ochrony zasobów wodnych) oraz programu adaptacji do zmian klimatu,
minimalizowania ryzyka i zagrożeń związanych ze skutkami powodzi i poważnymi awariami
technologicznymi, a także zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologii czystego węgla oraz
poprawiających stan środowiska w całym okresie realizacji strategii
Kierunek interwencji: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki


bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych.



wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych.



wsparcie wiodących w tym obszarze ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw.

Kierunek interwencji: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska


Ochrona czystości wód poprzez zakończenie do 2015 r. realizacji Krajowego programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (redukcja zanieczyszczeń i związków biogennych (azot,
fosfor) odprowadzanych do wód oraz kontynuacje procesu sanitacji wsi.
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Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania fragmentacji
ekosystemów.



Ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym podnoszenia świadomości
ekologicznej obywateli).



Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu obejmującego m.in.
szczegółowe kryteria użyte do określenia priorytetowych inwestycji w obszarze adaptacji
do zmian klimatu ocenę aktualnego wpływu oraz wpływu przyszłych zmian klimatu
na szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową ocenę ryzyka klęsk żywiołowych) oraz
odpowiednie działania adaptacyjne wraz z ich szacowanymi kosztami.



Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania w poszczególnych
sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, zdrowia, budownictwa, gospodarki
przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, energetyki) dla zwiększenia ochrony klimatu.



Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie ryzyka powodziowego,
wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zlewniami oraz odbudowę naturalnej retencji
wodnej.



Wdrożenie programów małej retencji wodnej na obszarach szczególnie narażonych na powódź
i suszę.

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO
„Konsekwentnie należy dążyć do poprawy efektywności energetycznej, przez zmniejszenie
energochłonności polskiej gospodarki. Jesteśmy krajem posiadającym duży potencjał w tej dziedzinie.
Największym wyzwaniem dla sektora energetyki jest modernizacja energetyki i ciepłownictwa:
jednostek wytwórczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych (także ich rozwój) oraz dywersyfikacja
struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej i zwiększenie
udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głównie energetyki wiatrowej, biogazowni, instalacji
na biomasę i solarnych), w tym mikroźródeł. Modernizację sektora należy również powiązać
z rozwojem kogeneracji i wyposażenie jej w inteligentne rozwiązania. Oprócz działań o charakterze
inwestycyjnym w dalszym ciągu wspierane będą działania zwiększające konkurencję na rynku energii.
(…) Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym wzroście produkcji energii
elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną musi następować redukcja
emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich jak: związki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2),
tlenek węgla (CO), pyły PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne. Pogodzenie tych procesów jest możliwe tylko przez unowocześnienie sektora
energetyczno-ciepłowniczego,

poprawę

efektywności

energetycznej

oraz

ograniczenie

tzw. niskiej emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy
zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym
zakresie. Dostępność wody, podobnie jak w przypadku energii, ma kluczowe znaczenie dla jakości życia
i stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy system zarządzania zasobami wód, dokończenie inwestycji
wodościekowych, inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem dużych
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zbiorników wodnych na cele energetyczne, to główne założenia zmian w gospodarce wodnej Polski.
Jednym z kluczowych wyzwań jest również racjonalna eksploatacja innych zasobów naturalnych.
Konieczne jest urealnienie rynkowych cen zasobów i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów ich
eksploatacji – nie tylko kosztów wydobycia, ale również szkód dla środowiska naturalnego z tym
związanych.”
Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny BEiŚ
realizowany będzie m.in. przez cel szczegółowy nr 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię:
2.2 Poprawa efektywności energetycznej
„Stworzenie kompleksowego programu edukacyjnego poprawy efektywności energetycznej (działanie
17) przyczyniłoby się natomiast do kształtowania wśród Polaków zachowań sprzyjających oszczędzaniu
energii. Program taki powinien uwzględniać między innymi zagadnienia poprawy efektywności
energetycznej

w

gospodarowaniu

ciepłem

(ze

zwróceniem

szczególnej

uwagi

na ogrzewanie indywidualne) i energią elektryczną. Uzupełnieniem takiego programu powinno być
stworzenie możliwości dokonywania działań proefektywnościowych przez osoby prywatne, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe oraz wspieranie budownictwa efektywnego energetycznie (działanie 18). (…)
Zaniedbania w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej mogą wpłynąć negatywnie na
konkurencyjność ciągle rozwijającej się polskiej gospodarki. Zahamowanie systematycznej poprawy
efektywności energetycznej może także zniwelować oczekiwane korzystne zjawiska związane z
odnawianiem

mocy

wytwórczych

oraz

przyczynić

się

do

wzrostu

emisji

pyłów

i gazów do powietrza.”
2.6 Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
„Udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2012 r. wynosił ponad 11%,
a zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym udział ten ma osiągnąć 15% w 2020 r. (…) Rozwój
energetyki odnawialnej – zwłaszcza rozproszonej – ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych
celów polityki klimatyczno-energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł daje szansę
na obniżenie emisji CO2 oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane działania powinny
doprowadzić do określenia, jaki „mix” OZE jest dla naszego kraju najkorzystniejszy oraz jaka
technologia powinna stać się w Polsce dominująca.”
2.7 Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich
„Na obszarach wiejskich czy też obszarach w niewielkim stopniu zurbanizowanych mieszka blisko
15 mln obywateli (39% mieszkańców Polski). Obszary te charakteryzują się niewielkim stopniem
wykorzystania nowoczesnych źródeł energii, bazując raczej na zaspokajaniu potrzeb energetycznych
tanimi, łatwo dostępnymi, wysokoemisyjnymi nośnikami, które nie są przyjazne dla środowiska.
Najczęściej wykorzystywane są węgiel i drewno (w ponad 80%), które są spalane w nieefektywnych
instalacjach domowych. Kolejną cechą tych obszarów jest wyjątkowo zły stan sieci dystrybucyjnych
energii elektrycznej, co w połączeniu z oddaleniem od jednostek wytwórczych powoduje przerwy
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w dostawach energii. Zjawisko przerw w zasilaniu nie tylko ogranicza możliwość rozwoju regionów,
ale przede wszystkim ma negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w okresie
zimowym. Polityka energetyczna na obszarach wiejskich lub w niewielkim stopniu zurbanizowanych stoi
zatem przed tymi samymi wyzwaniami co energetyka w ujęciu krajowym. (…) Działania, w wyniku
których większa liczba gospodarstw domowych podłączona będzie do sieci ciepłowniczej lub
gazowniczej, nierozłącznie wiążą się z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Równocześnie należy prowadzić kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w
zakresie przyjaznych środowisku źródeł ciepła oraz konsekwencji niekontrolowanego spalania
odpadów. Działania w tym zakresie będą realizowane w ramach kierunku interwencji 3.2.”
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
3.2 Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne
„Konieczne jest w Polsce podjęcie natychmiastowych działań ukierunkowanych na stopniowe
przechodzenie z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie
i odzysk surowców oraz energetyczne wykorzystanie odpadów, co jest jednocześnie jednym z
warunków rozwoju biogospodarki. Celem właściwego gospodarowania odpadami jest ochrona
środowiska i zdrowia ludzkiego przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego
z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania
zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania. Równocześnie ogromne znaczenie ma
zapobieganie

powstawaniu

odpadów,

co

może

pomóc

w

zmniejszeniu

wpływu

na środowisko na każdym etapie cyklu życia zasobów.”
Projekt jest zatem zgodny z założeniami Strategii .

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
Celem głównym Strategii jest wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa
narodowego. System ten ma być oparty na synergii wysiłków poszczególnych organów, instytucji
i służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Dzięki tej synergii, system zdolny
będzie do identyfikacji i eliminacji źródeł, przejawów oraz skutków zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego. Efektywność systemu osiągana będzie poprzez podnoszenie sprawności zasadniczych
elementów systemu bezpieczeństwa narodowego, spójność natomiast poprzez zwiększanie integracji
między politykami publicznymi a polityką bezpieczeństwa oraz wzmacnianie współpracy i koordynacji,
a docelowo osiągnięcie integracji wewnątrz systemu bezpieczeństwa narodowego.
Jak zapisano w Strategii: „W ostatnich latach narastają wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego
Polski, które wpływa na funkcjonowanie wszystkich sektorów krajowej gospodarki. Sektor energetyczny,
ze względu na kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, ma bezpośredni wpływ także na
zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uzależnienie od dostaw gazu ziemnego i ropy
naftowej z jednego źródła oraz ograniczone zdolności transportowania i magazynowania nośników
energetycznych, wymiernie obniżają odporność naszego kraju na sytuacje kryzysowe, związane z
bezpieczeństwem energetycznym i wywołane przez czynniki natury politycznej bądź technicznej.”
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Niniejszy projekt przyczynia się do realizacji kilku celów Strategii, jednak największa zbieżność zachodzi
z celem 1 Kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze
regionalnym i globalnym
1.1 Zwiększenie skuteczności realizacji polskich priorytetów w NATO i UE oraz dbanie o sprawność
mechanizmów sojuszniczych
1.1.4. Pogłębianie współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego na forum NATO i UE
Główne działania:


wzmocnienie roli i zdolności NATO w zakresie polityki na rzecz bezpieczeństwa
energetycznego, w tym zwłaszcza w obszarze ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej;



wspólne prace nad zwiększeniem efektywności energetycznej oraz nad rozwojem energetyki
odnawialnej;



wzmocnienie klauzul solidarności energetycznej;



ustanowienie instrumentów wsparcia rozwoju infrastruktury energetycznej UE;



wsparcie

finansowe

UE

w

zakresie

budowy

interkonektorów

pomiędzy

sieciami

energetycznymi;


uregulowanie kwestii związanych z zewnętrzną polityką energetyczną UE;



prowadzenie działań promujących współpracę energetyczną w Europie.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU
„Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie
na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii,
znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zewnętrznych dostaw
ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu, powodują
konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców
paliw i energii. (…) W

ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła

na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.:


zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,



zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,



zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE,
w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. (…)

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:


Poprawa efektywności energetycznej,



Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,



Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej,



Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,



Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,



Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
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(…) Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa
efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się
do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu,
a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji.
Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie
biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.”
Poniżej przedstawiono opis wybranych kierunków, z którymi niniejszy projekt wykazuje szczególną
zbieżność (podkreśla się jednak, że realizacja zapisów projektu przyczyni się do wypełnienia celów
ilościowych „3x20”).
Poprawa efektywności energetycznej
Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:


Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,



Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Szczegółowymi celami w tym obszarze są:


Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych
jednostek wytwórczych,



Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii
wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.,



Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację
obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój
generacji rozproszonej,



Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii,



Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego
zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty
zaspokojenia popytu na energię elektryczną.

Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej:


Ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej,



Wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań służących realizacji
narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej,



Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem
kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin,



Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz
mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu,



Oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie
minimalnych standardów dla produktów zużywających energię,



Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu
energią, Wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów
preferencyjnych

oraz

dotacji

ze

środków

krajowych

i

europejskich,

w tym w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Programu Operacyjnego
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Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów operacyjnych, środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,


Wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań i technologii
zmniejszających zużycie energii we wszystkich kierunkach jej przetwarzania oraz użytkowania,



Zastosowanie technik zarządzania popytem (Demand Side Managment), stymulowane poprzez
m.in. zróżnicowanie dobowe stawek opłat dystrybucyjnych oraz cen energii elektrycznej w
oparciu o ceny referencyjne będące wynikiem wprowadzenia rynku dnia bieżącego oraz
przekazanie sygnałów cenowych odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komunikacji z
licznikami elektronicznymi,



Kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzystanie energii.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują:


Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej
do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,



Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie
wykorzystania biopaliw II generacji,



Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować
różnorodność biologiczną,



Wykorzystanie

do

produkcji

energii

elektrycznej

istniejących

urządzeń

piętrzących

stanowiących własność Skarbu Państwa.


Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków
do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach

Działania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE:


Wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej
w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje energii: energię elektryczną,
ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie,



Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia,



Utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów w paliwach
transportowych, tak aby osiągnąć zamierzone cele, Wprowadzenie dodatkowych instrumentów
wsparcia

zachęcających

do

szerszego

wytwarzania

ciepła

i

chłodu

z odnawialnych źródeł energii,


Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020
średnio jednej biogazowni w każdej gminie,



Stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących
budowy farm wiatrowych na morzu,



Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE,
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Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych,
umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz środków
funduszy ochrony środowiska, w tym środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar,



Stymulowanie

rozwoju

potencjału

polskiego

przemysłu,

produkującego

urządzenia

dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,


Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej
z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji (np. odpadów komunalnych
zawierających frakcje ulegające biodegradacji),



Ocena możliwości energetycznego

wykorzystania istniejących urządzeń

piętrzących,

stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie
wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania.
Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są:


Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego,



Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,



Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych,



Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce,



Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Działania na rzecz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko


Stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji,



Wprowadzenie w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła dopuszczalnych produktowych
wskaźników emisji jako narzędzia pozwalającego zmniejszać poziomy emisji SO2 i NOx,
w tym osiągnąć pułapy ustalone w Traktacie Akcesyjnym dla Polski,



Realizacja zobowiązań wynikających z nowej dyrektywy ETS6 dla elektroenergetyki
i ciepłownictwa,



Wykorzystanie przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO2 do wspierania działań
ograniczających emisję gazów cieplarnianych,



Wprowadzenie

standardów

budowy

nowych

elektrowni

w

systemie

przygotowania

do wychwytywania CO2 oraz określenie krajowych możliwości geologicznego składowania
dwutlenku węgla, w tym w pustych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego na dnie Morza
Bałtyckiego,


Aktywny udział w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej, dotyczącej budowy obiektów
demonstracyjnych dużej skali, w zakresie technologii wychwytywania i magazynowania
dwutlenku węgla (CCS),
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Wykorzystanie technologii CCS do wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego,
Zintensyfikowanie badań naukowych i prac rozwojowych nad technologią CCS oraz nowymi
technologiami pozwalającymi wykorzystać wychwycony CO2 jako surowiec w innych gałęziach
przemysłu,



Gospodarcze wykorzystanie odpadów węgla,



Zwiększenie wykorzystania ubocznych produktów spalania,



Stosowanie zamkniętych obiegów chłodzenia o dużej efektywności w elektrowniach
i elektrociepłowniach



Zdiagnozowanie możliwości występowania w sektorze energetycznym niezamierzonej
produkcji trwałych zanieczyszczeń organicznych (dioksyn i furanów),



Wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem m.in. funduszy
europejskich.

Działania wspomagające
„Kolejnym istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne włączenie
się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. Niezmiernie ważne jest,
by w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez samorządy nie była pomijana energetyka.
Co więcej, należy dążyć do korelacji planów inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych.
Obecnie potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, że najbliższe lata stawiają przed
polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania wymogom środowiskowym
czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój regionu. Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu
infrastruktury energetycznej, w celu zapewnienia wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności,
przyciągnięcia inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Dobre
planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji polityki
energetycznej

państwa.

Najważniejszymi

elementami

polityki

energetycznej

realizowanymi

na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny być:


dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację działań
określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej;



maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej,
zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak również do
wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu;



zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów
ciepłowniczych i dużych obiektów w energię;



rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie
poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz
podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;



modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii
elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci zasilających
tereny charakteryzujące się niskim poborem energii;
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rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych,
w szczególności terenach północno-wschodniej Polski;



wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu
dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci
przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych),
infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni
systemowych.

Projekt sprzyja realizacji zamierzeń zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku.

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH
Cytując zapisy z Planu:
Brak

jest

przepisów

krajowych,

które

zobowiązywałyby

do

instalowania

i

użytkowania

OZE w nowobudowanych i w modernizowanych budynkach. W odniesieniu do promowania
wykorzystania OZE ustawodawca wprowadził model zachęt i premii. Podstawowymi instrumentami
zachęty w tym zakresie są premia termomodernizacyjna i premia remontowa, którą inwestor może
uzyskać na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu zmniejszenia
rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia rocznych strat energii, zmniejszenia rocznych
kosztów pozyskania ciepła lub zmiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji. Natomiast premia remontowa przysługuje inwestorowi, jeśli w wyniku
realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.
Szczegółowe zasady udzielania i wypłaty premii zawarte są we wskazanej ustawie. (…) Ponadto,
ustawodawca ułatwia możliwość instalowania OZE w budynkach uwzględniając ich równoważną rolę z
konwencjonalnymi źródłami energii elektrycznej i energii cieplnej i alternatywną możliwość ich
instalowania i użytkowania. (…) Innym instrumentem prawnym służącym promocji wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności wykorzystania źródeł odnawialnych w
budownictwie jest system oceny energetycznej budynków wynikający z postanowień dyrektywy
2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wprowadzony przez zmiany ustawy –
Prawo budowlane (oraz przepisów wykonawczych do niej), tj. ustawa z dnia 19 września 2007 r. o
zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373); ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161, poz.
1279). (…) Ponadto z postanowień dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków wynika obowiązek analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
potrzeby ogrzewania lub chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej, w przypadku budynków
o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m 2, którą należy wykonać na etapie projektowania
budynku. (…) Dodatkowo należy zauważyć, że 18 maja 2010 r. została przyjęta przekształcona
dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której celem jest przede wszystkim:
– wzmocnienie przepisów obecnej dyrektywy 2002/91/WE,
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– skuteczniejsze wykorzystanie potencjału w zakresie działań optymalnych pod względem kosztów,
skutkujących osiągnięciem znacznych oszczędności energii w budynkach,
– zapewnienie, aby od roku 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu
energii.
Przez budynek o niemal zerowym zużyciu energii rozumie się budynek o bardzo wysokiej
charakterystyce energetycznej. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna
pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł
odnawialnych, wytwarzanej w miejscu lub w pobliżu budynku. (…) Aby budynek użyteczności publicznej
mógł stać się przykładem do naśladowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, dzięki
wykorzystaniu energii odnawialnej lub przekształceniu w budynki o zerowym zużyciu energii, należy
wdrożyć program poszanowania energii. Oznacza to podjęcie wobec budynku takich działań jak:
1. Likwidacja marnotrawstwa użytkowania energii.
2. Podniesienie poziomu wiedzy administratorów.
3. Podniesienie świadomości osób użytkujących budynek.
4. Monitoring poziomu zużycia energii cieplnej.
5. Sporządzenie Certyfikatu Energetycznego budynku.
6. Weryfikacja mocy zamówionej dla budynku.
7. Ocena możliwości skorzystania z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz
realizacja inwestycji termomodernizacyjnej.
8. Porównanie z innymi – parametryczne i organizacyjne.
W ramach punktu pierwszego należy: zidentyfikować obszary marnotrawstwa energii w budynkach,
określić możliwości likwidacji tych obszarów – bezinwestycyjne, zebrać informacje oraz opinie
użytkowników budynków, zlikwidować zbędne źródła energii na korzyść zwiększenia wykorzystania
OZE. Szczególnie ważne jest tutaj zwrócenie uwagi na zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Umożliwia ono nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale także zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji.
W ramach punktu drugiego najważniejsze jest uświadomienie administratorów budynków, że głównym
składnikiem zużywanej energii jest energia cieplna służąca do ogrzania budynku. Ograniczenie
jej zużycia możliwe jest poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz wykorzystanie energii
odnawialnej.
W ramach punktu trzeciego należy zadbać, aby użytkownicy budynku zostali wyposażeni w wiedzę
o tym co ma wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Powinna zostać zwrócona uwaga na takie elementy
jak: prawidłowa wentylacja, ocieplenie budynku, automatyka przygrzejnikowa i pogodowa, likwidacja
ogrzewania pomieszczeń użytkowych (lub ich ograniczenie), sposób opomiarowania.
Na realizację punktu czwartego będą składać się różne formy monitoringu. Powinien to być monitoring:
ekonomiczny (całkowite koszty energetyczne eksploatacji budynku: metry kw., ryczałt), techniczny (ilość
zużytej energii ograniczona do mocy 29W/m 3), oraz dotyczący wykorzystania mocy zamówionej (%
wykorzystania mocy w danym miesiącu w stosunku do mocy zamówionej).
Certyfikat energetyczny (punkt piąty) jest wymaganym przez prawo dokumentem określającym
energochłonność budynku.

Strona 50 z 173

Studium wykonalności dla projektu:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”

Z kolei moc zamówiona (punkt szósty) jest przydatna do określania efektów podjętych działań, mających
na celu zmniejszenie zużywanej energii.
Termomodernizacja jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zapewniających zmniejszenie ilości
zużywanej energii. W ślad za nią powinien pójść wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
zaspokajających potrzeby energetyczne budynku. Wśród takich źródeł można wymienić energię
słoneczną (kolektory montowane zazwyczaj na dachach budynków), biomasę oraz geotermię (głównie
na obszarze Niżu Polskiego).
Wszystkie wyżej wymienione działania powinny prowadzić do zbliżenia budynku do kategorii budynku
pasywnego. Budynek pasywny to budynek, który posiada ekstremalnie niskie zapotrzebowanie
na energię do ogrzewania (zużycie energii do ogrzania, przygotowania ciepłej wody użytkowej
i zasilania urządzeń elektrycznych) w porównaniu do innych kategorii budynków. Ponadto budynek
pasywny charakteryzuje komfort termiczny zapewniony przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy,
urządzenia elektryczne, ciepło „słoneczne”, ciepło odzyskane z wentylacji). Ponadto w budynkach
pasywnych następuje dogrzewanie powietrza

wentylującego budynek.

Dzięki zastosowaniu

powyższych działań, budynki publiczne będą mogły stać się przykładami do naśladowania
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Kwestia pełnienia przez budynki publiczne funkcji przykładów do naśladowania w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub przekształcenie ich w budynki o zerowym zużyciu
energii, została poruszona w projekcie ustawy o efektywności energetycznej. Projekt ustawy zakłada,
że jednostki sektora publicznego będą pełniły rolę wzorcową w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią. Będą to czyniły zarówno poprzez m.in. redukcję zużycia energii w budynkach publicznych, jak
również dzięki informowaniu społeczeństwa (podmiotów indywidualnych i gospodarczych) o działaniach
podejmowanych w ramach pełnienia tej wzorcowej roli oraz o efektach podejmowanych działań. Proces
informowania społeczeństwa będzie realizowany za pośrednictwem stron internetowych, tablic
informacyjnych oraz innych środków przekazu.
Projekt jest spójny z Planem i przyczyni się do realizacji zawartych w nim zamierzeń i postulatów.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).
Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku
niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.
Celem

głównym

NPRGN

jest

rozwój

gospodarki

niskoemisyjnej

przy

zapewnieniu

zrównoważonego rozwoju kraju.
Celami szczegółowymi NPRGN są:


niskoemisyjne wytwarzanie energii;



poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami;



rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo;



transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności;



promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.
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NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie
poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez
wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami.
Niniejszy projekt wpisuje się w przedstawione w Projekcie NPRGN cele szczegółowe oraz wyznaczone
im priorytety i działania, sprzyja realizacji m.in. priorytetów:


Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE;



Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków;



Priorytet

D.3

Modernizacja

pojazdów

oraz

infrastruktury

w

celu

upowszechnienia

niskoemisyjnych form transportu;


Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych;

w szczególności zaś wpisuje się w:


Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków

Mimo dobrego rozpoznania kwestii korzyści, jakie wiążą się z termomodernizacją, jak również
wydatkowania znaczących środków na cel, wciąż istotna część potencjału termomodernizacyjnego
pozostaje niewykorzystana. (…) W interesie publicznym jest dokonywanie termomodernizacji
w standardzie wyższym niż efektywny ekonomicznie z punktu widzenia wąskiego interesu właściciela
budynku. Dla właściciela korzystne jest podnoszenie standardu energetycznego do poziomu nakładów
uzasadnionych oczekiwanymi oszczędnościami energii w przyszłości. W tej kalkulacji nie uwzględnia
się potrzeby minimalizacji kosztów zewnętrznych związanych z ogrzewaniem/ chłodzeniem budynków
oraz szans związanych z pobudzeniem innowacyjności w obszarze budownictwa.
Działanie C.3.1. Kontynuacja procesu termomodernizacji na nowych zasadach
Corocznie w Polsce poddaje się termomodernizacji kilkadziesiąt tysięcy budynków, co powoduje istotne
zmniejszenie ilości zużywanej energii do celów ogrzewania. (…) pożądane jest doprecyzowanie
wymagań oraz rozpowszechnienie informacji w zakresie wymagań jakościowych dotyczących
komponentów budowlanych i procesu budowlanego, związanych z procesem termomodernizacji oraz
odpowiednich procedur i wytycznych dotyczących ich wdrażania i egzekwowania przez nadzór
budowlany i kierowników robót. (…) W przypadku niestworzenia dedykowanego programu wsparcia dla
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, potencjał ten nadal pozostanie niewykorzystany. Brak
uproszczonych procedur dla inwestorów indywidualnych stanowi barierę, która de facto blokuje
termomodernizację budynków indywidualnych (…) Proces poprawy efektywności energetycznej
powinien obejmować także zabytkowe budynki, które pełnią funkcję publiczną lub mieszkalną.
Działanie C.3.2. Inne działania zmniejszające zużycie energii w istniejących budynkach.
Pożądane jest propagowanie najlepszych praktyk we wszystkich obszarach efektywności energetycznej
budynków. Dzielenie się najlepszymi praktykami ułatwia właścicielom i zarządzającym budynkami
wybór najbardziej efektywnych kosztowo i środowiskowo strategii poprawy efektywności energetycznej
Projekt w sposób nie budzący wątpliwości wpisuje się w zapisy projektu dokumentu.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 jest jedną ze strategii
rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: poprawa
jakości

życia

na

obszarach

wiejskich

oraz

efektywne

wykorzystanie

ich

zasobów

i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.
W ramach celów Strategii wskazuje się na działania, które należy podejmować wyłącznie
na obszarach wiejskich. Są nimi m.in.:
Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej
2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i wodne
na obszarach wiejskich
Działania modernizacyjne powinny dotyczyć remontów, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej
energii elektrycznej na nowocześniejszą i bardziej wydajną oraz zmianę struktury (typologii) sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych. Należy również rozbudowywać i przebudowywać powiązania sieci
przesyłowej między regionami. Obok rozwiązań w zakresie rozwoju modernizacji sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych energii należy zadbać o rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią
energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
Efektywna realizacja powyższego priorytetu będzie polegała na wspieraniu rozwoju inwestycji,
dostosowanych do lokalnie dostępnych zasobów odnawialnych źródeł energii (OZE), wykorzystujących
w pierwszej kolejności produkty uboczne z rolnictwa i pozostałości przemysłu rolno‐spożywczego. (…)
Poza biogazowniami i jednostkami kogeneracyjnymi, aby zabezpieczyć potrzeby energetyczne wsi,
wskazane byłoby wykorzystanie w lokalizacjach, gdzie jest to zasadne: energetyki wiatrowej mniejszej
mocy oraz energetyki słonecznej – kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. (…) wspieranie
projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych lub
organizacyjnych do zastosowania w gospodarstwach w celu racjonalizacji wykorzystania energii;
podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego;

promocję

wykorzystania

lokalnych

odnawialnych

źródeł

energii

oraz

działań

informacyjnych, wskazujących na korzyści płynące z szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na obszarach wiejskich.

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 został przygotowany
w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań z wdrażania dyrektywy
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, a także na podstawie obowiązku nałożonego
na Ministra Gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.).
Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających
działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach
gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności
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energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii
Europejskiej do 2020 r.1
Plan określa opłacalne sposoby renowacji właściwe dla typu budynków. Podaje, że przy planowaniu
modernizacji, należy wziąć pod uwagę następujące działania:
1) zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku;
2) poprawa efektywności energetycznej instalacji: ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia
i oświetlenia,
3) wymiana lub modernizacja źródła ciepła.
Zachodzi spójność projektu z dokumentem.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju, określono cele i kierunki
polityki zagospodarowania kraju oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania
publicznych polityk rozwojowych, mających istotny wpływ terytorialny. Planowanie inwestycji
infrastrukturalnych wymaga indywidualizacji podejścia do zapobiegania fragmentacji przestrzeni
przyrodniczej i ochrony dziedzictwa naturalnego, w połączeniu z dbałością o stan środowiska i jakości
życia w zakresie zależnym od stanu przestrzeni.
Redukcja emisji zanieczyszczeń realizowana będzie przede wszystkim poprzez planowanie
w procesie urbanizacji i budowy infrastruktury technicznej struktur pozwalających na zmniejszenie
zapotrzebowania na przestrzeń i energię oraz obniżających emisję gazów cieplarnianych,
zanieczyszczeń pyłowych i hałasu, także w drodze kompensacji przez wzrost zdolności pochłaniania
dwutlenku węgla. Zmiany technologiczne, takie jak rozwój energooszczędnych technologii, rozwój
„zielonej” energetyki oraz nowe technologie w transporcie mogą prowadzić do zmniejszenia bariery
energetycznej rozwoju przestrzennego.

POLITYKA REGIONALNA
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjmuje następującą wizję rozwoju regionu:
Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką
jakością życia.
Takiej wizji rozwoju odpowiada misja regionu łódzkiego zorientowana na:
Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na
współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych oraz tożsamości regionalnej.
Misja koncentruje strategiczne kierunki działań na:

1

bip.mg.gov.pl

Strona 54 z 173

Studium wykonalności dla projektu:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”



budowaniu przyszłości (dobrobytu) regionu dzięki wzmacnianiu endogenicznych potencjałów
województwa oraz współpracy gospodarczej, zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym
i międzynarodowym;



budowaniu powiązań między mieszkańcami i społecznościami oraz sprzyjaniu kreowania
tożsamości regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowości i różnorodności regionalnej.

Wymiar podstawowy stanowi polityka horyzontalna realizowana na obszarze całego województwa
i adresowana do wszystkich podmiotów funkcjonujących w regionie. Składają się na nią trzy filary
rozwoju regionu pozwalające na zrównoważony rozwój województwa łódzkiego.
W celu lepszego wykorzystania specyfiki poszczególnych obszarów województwa oraz uzyskania
efektów synergii w procesach rozwoju, polityka horyzontalna została uzupełniona o politykę terytorialnofunkcjonalną realizowaną na terenie obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowanych
obszarów funkcjonalnych i adresowaną do podmiotów funkcjonujących w wyznaczonych obszarach.
W ramach Strategii spójność z niniejszym projektem zachodzi w szczególności w następujących
obszarach:
POLITYKA HORYZONTALNA
Filar 1. Spójność gospodarcza
Cel operacyjny 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI
1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej
1.2.1. wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, głównie w przemyśle, transporcie,
sektorze komunalno-bytowym oraz rolnictwie, m. in. poprzez: wspieranie rozwoju energooszczędnych
technologii przemysłowych i konsumenckich oraz magazynowania energii, wspieranie projektów
inwestycyjnych ukierunkowanych na zwiększenie wytwarzania energii w skojarzeniu, przede wszystkim
w sektorze komunalno-bytowym, oraz związanych z racjonalizacją i poszanowaniem energii, wspieranie
pilotażowych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zastosowaniem efektywniejszych technologii
spalania węgla (w szczególności brunatnego) oraz sekwestracją CO2, promocję tzw. „dobrych praktyk
energetycznych”, wsparcie przepływu wiedzy w zakresie wykorzystywania eko-innowacyjnych
technologii energetycznych (w tym energooszczędnych), wspieranie działań mających na celu
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kształtowanie
postaw proekologicznych;
1.2.2. rozwój „zielonych przemysłów” i usług na rzecz wykorzystywania OZE, m. in. poprzez: wsparcie
rozwoju mikrotechnologii dla wykorzystywania energii z biomasy pochodzącej z produkcji rolnej
i leśnej oraz biogazu do przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych, instalacji
geotermalnych, w tym wytwarzających energię w skojarzeniu z biomasą i biogazem, a także
niskoemisyjnego transportu publicznego wykorzystującego energię z OZE, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości związanej z oferowaniem usług w zakresie zarządzania stroną popytową dla
podmiotów użytkujących energię, promocję produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz
wykorzystywanie OZE w sektorze komunalno-bytowym oraz instytucjach publicznych;
Filar 3. Spójność przestrzenna
Cel operacyjny 7. WYSOKA JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
I TECHNICZNEJ
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Strategiczne kierunki działań
7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych
7.1.2. rozwój proekologicznego transportu pasażerskiego, m. in. poprzez: budowę Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej, zakup nowoczesnego taboru kolejowego, wsparcie modernizacji linii tramwajowych
oraz zakupu nowoczesnego taboru, pełnej integracji systemów, w tym m. in. realizacji węzłów
multimodalnych, ze szczególnym uwzględnieniem centralnego węzła przy dworcu Łódź Fabryczna oraz
systemów Park & Ride i Bike&Ride, propagowanie środków transportu przyjaznych środowisku (kolej,
tramwaj, rower), wsparcie budowy systemu dróg rowerowych;
7.1.3. rozwój proekologicznego transportu towarowego, w tym węzłów intermodalnych i logistyki
transportowej,

m.

in.

poprzez:

wsparcie

procesu

przekształcenia

istniejących

stacji

kontenerowoprzeładunkowych w terminale intermodalne, wspieranie budowy nowych terminali,
modernizacji

systemu

powiązań

transportowych

i

komunikacyjnych

pomiędzy

stacjami

przeładunkowymi, centrami logistycznymi, lotniskami cargo i strefami ekonomicznymi, wspieranie
rozbudowy infrastruktury cargo w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta;
7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej
7.2.1. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo,
gazownictwo, m. in. poprzez: wspieranie dywersyfikacji źródeł energii, modernizacji, budowy lub
rozbudowy sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych oraz obiektów wytwarzania
energii elektrycznej, wspieranie działań na rzecz zmniejszenia energochłonności w trakcie przesyłu,
dystrybucji energii oraz u odbiorców końcowych, wspieranie wdrożeń projektów dla inteligentnych sieci
energetycznych, wspieranie modernizacji i rozbudowy scentralizowanych sieci ciepłowniczych, rozwoju
gazyfikacji;
POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA
Projekt będzie realizowany na obszarze gminy wiejskiej Cielądz.
Miejsce realizacji projektu jest także zlokalizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji, jakim jest
Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. Projekt jest także zgodny z celem obszaru, jak i jego
kierunkami działań:


Obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa
rolno-spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych
powiązanych z sektorem naukowo-badawczym.
o

Kierunek działań 6.: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie
produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z
produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej,
obejmującej zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci indywidualnego źródła ciepła
zasilanego biomasą. Stanowi ona biopaliwo, w związku z czym stosowanie biopaliwa w procesie
ogrzewania budynku pozytywnie wpłynie na produkcję biopaliw, a ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie, co
bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość produktów rolnych, zmniejszenie zużycia nawozów i
antybiotyków.
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2012
Cele ochrony środowiska do 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z działaniami zostały ujęte
w trzech blokach tematycznych:
- Kierunki działań systemowych,
- Ochrona zasobów naturalnych,
- Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Kierunki działań systemowych
Realizacja celów ochrony środowiska w znacznym stopniu zależy od działań o charakterze
systemowym. Stanowią one element wspierania i wspomagania realizacji zadań na rzecz
równoważenia rozwoju województwa i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów
gospodarczych i społecznych. Oznacza to, że coraz większą uwagę należy zwracać na działania
zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwzględnianie aspektów
ekologicznych w politykach sektorowych (poszczególne dziedziny gospodarowania), zarządzanie
środowiskowe oraz aktywizację rynku do działań na rzecz ochrony środowiska.
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Cel do 2019 roku: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego oraz
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku
Ochrona zasobów naturalnych
Racjonalne wykorzystanie energii, materiałów i surowców
Cel do 2019 roku: Wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
Jakość powietrza
Jakość powietrza w strefach woj. łódzkiego nie odpowiada normom czystości powietrza
i w najbliższym czasie nie rokuje się szybkiej poprawy bez wzmożonej aktywności samorządów
lokalnych, szczególnie gminnych – głównych jednostek odpowiedzialnych za realizację programów
ochrony powietrza.
Przekraczane są:


standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, który powinien zostać
osiągnięty już w 2005 roku, mimo określonych przez Sejmik Województwa Łódzkiego
programów ochrony powietrza i redukcji emisji przez największych emitentów pyłu
w woj. łódzkim,



poziomy docelowe benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, które nie powinny być
przekraczane już w 2013 roku,



poziomom docelowe ozonu przyziemnego ze w względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę
roślin,



poziom długoterminowy ozonu przyziemnego, który nie powinien być przekraczany w 2020r.

Główne zagrożenia i problemy
1. Negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska
domowe niskiej sprawności wykorzystujące węgiel złej jakości.
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2. Duży udział indywidualnych systemów grzewczych na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb
grzewczych mieszkańców, głównie w rejonach gęstej, słabo przewietrzanej zabudowy śródmiejskiej
oraz osiedli zabudowy jednorodzinnej.
3. Wpływ emitorów punktowych na wielkość i zasięg zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
4. Spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych.
5. Znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalającym stanem technicznym budynków.
6. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia ruchu
samochodowego przy niedostatecznej przepustowości układów drogowych.
7. Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 (wg kryteriów
dla ochrony zdrowia) w całej strefie - aglomeracja łódzka.
8. Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia pyłu zawieszonego PM10 (wg kryteriów
dla ochrony zdrowia) w obu strefach (aglomeracja łódzka i strefa łódzka) województwa łódzkiego.
9. Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia benzo(a)piren (wg kryteriów dla ochrony zdrowia)
w obu strefach (aglomeracja łódzka i strefa łódzka) województwa łódzkiego.
10. Ponadnormatywny poziom imisji ozonu (wg kryteriów dla ochrony roślin) na terenie całego
województwa za wyjątkiem aglomeracji łódzkiej.
11.Problemy z przewietrzaniem miast o zwartej zabudowie i kanionowym układzie ulic.
12.Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszarów województwa.
Cel do 2019 roku: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń

do

powietrza

oraz

uwzględnienie

aspektu

ochrony

jakości

powietrza

w planowaniu przestrzennym.
Dodatkowo – jak zapisano w dokumencie - wskazane jest promowanie inwestycji obejmujących wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Bardzo ważne jest prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości społecznej, gdyż
poprawa jakości powietrza nie będzie możliwa bez akceptacji i udziału społeczeństwa. Przykładami
działań edukacyjnych będzie organizacja obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu oraz Dnia bez Samochodu – akcji promujących rozsądne korzystanie z samochodu oraz
promujących korzystanie z rowerów i komunikacji zbiorowej. Istotny wpływ na jakość powietrza mają
lokalne kotłownie pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków użyteczności publicznej
i osiedli mieszkaniowych, małe i średnie podmioty gospodarcze spalające węgiel w celach grzewczych
i technologicznych oraz piece węglowe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Z punktu widzenia ograniczania zanieczyszczeń powietrza w województwie działaniami priorytetowymi
będą:
- organizacja i planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- planowanie przestrzenne,
- modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczej,
- budowa lub rozbudowa sieci gazowej,
- stopniowa renowacja i rewitalizacja substancji mieszkaniowej połączonej ze zmianą sposobu
ogrzewania,
- termomodernizacja budynków.
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Odnawialne źródła energii
Ważnym elementem polityki ekologicznej państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii
oraz uzyskanie (w skali kraju) 10% w 2014 roku, a 15% w 2020 roku udziału energii, pochodzącej z tych
źródeł, w bilansie energii pierwotnej. Województwo łódzkie charakteryzuje się średnio korzystnymi
warunkami do rozwoju energetyki odnawialnej, co w konsekwencji utrudni osiągnięcie takich
wskaźników jak przyjęto dla kraju.
Przy rozpatrywaniu możliwości wykorzystania energii odnawialnej wzięto pod uwagę następujące
rodzaje odnawialnych źródeł energii: wiatr, słońce, wodę, biomasę (uprawa wierzby, słoma, drewno),
geotermię oraz biogaz (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, hodowla trzody chlewnej, bydła
oraz drobiu).
Cel do 2019 roku: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa.
Odnawialne źródła energii są korzystne dla odizolowanych regionów, gdzie sieć energetyczna jest zbyt
słabo rozwinięta lub nie ma jej wcale. Wykorzystanie tam odnawialnych źródeł energii może zastąpić
kosztowną rozbudowę sieci energetycznej. Koniecznym składnikiem tworzenia rynku odnawialnych
źródeł energii jest pomoc finansowa w postaci subsydiów i zachęt podatkowych oraz dostępność
funduszy.
Niniejszy projekt przyczynia się do realizacji celów POŚ.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego
Jak zapisano w Planie, „Dążenie do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, tzw. emisji powierzchniowej,
napotyka na utrudnienia natury ekonomicznej, ponieważ próby zamiany czynników grzewczych
na bardziej ekologiczne wiążą się z dużymi kosztami. Dotyczy to zarówno lokalnych kotłowni miejskich
i przemysłowych, jak i właściciel i prywatnych. Istotny wpływ na jakość powietrza ma również emisja
pochodzenia komunikacyjnego (liniowa), notująca powolny wzrost. Odnosi się to przede wszystkim
do dróg o dużym natężeniu ruchu oraz ośrodków miejskich.”
Przyjęta wizja rozwoju województwa opiera się na czterech głównych filarach:
1. Rozwoju kluczowych inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej i technicznej .
2. Rozwoju gospodarki innowacyjnej, wykorzystującej endogeniczny potencjał rozwojowy i tworzącej
nowoczesne formy organizacyjne w postaci struktur sieciowych.
3. Systemie osadniczym, którego rdzeń w postaci metropolii łódzkiej i Aglomeracji Łódzkiej będzie
wspomagany przez regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu.
4. Kształtowaniu spójnego systemu ekologicznego oraz kulturowoturystycznego.
W zakresie infrastruktury technicznej w Planie zapisano, iż: Wymagania klimatyczne wymuszą
zdecydowany rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii (wiatr, wody
geotermalne, biogaz).
W ramach celu głównego: Ochrona i poprawa stanu środowiska, wytyczono kierunek działań: Poprawa
jakości powietrza.

ENERGETYKA
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W ramach wzmocnienia systemu energetycznego województwa „Plan. .. ” zakłada:


rozbudowę Elektrowni Bełchatów, zgodnie z Planem Rozwoju Elektrowni Bełchatów
i z Polityką Energetyczną Państwa do 2030 r. (W KPPZK brak ustaleń dotyczących elektrowni).



modernizację i utrzymanie linii elektroenergetycznych 400 kV w wybranych relacjach.



budowę stacji elektroenergetycznej 400/220kV Pabianice bis, modernizację stacji 400/220kV
Rogowiec i 400/110 kV Trębaczew, rozbudowę stacji Janów do napięcia 400 kV, zgodnie z
planami gestorów sieci, nie uwzględnione w KPPZK.

W ramach poszukiwania nowych źródeł i technologii wytwarzania energii Plan ponadto wskazuje
na większe wykorzystanie OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz zakłada potencjalną budowę
elektrowni jądrowej w rejonie Elektrowni Bełchatów. Brak wskazań w KPPZK dla tych elementów.
Założone w KPPZK ograniczenie emisji gazów ze szczególnym uwzględnieniem radykalnej redukcji
CO2 znalazło swój wyraz w ustaleniach „Planu…” poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii.
Dla poprawy zaopatrzenia w gaz i paliwo „Plan...” zakłada:


budowę magistrali tranzytowej wysokiego ciśnienia Odolanów – Wronów z budową węzła
Meszcze II. Spójność ze wskazaniami KPPZK, w której na mapie pokazano gazociąg Puławy –
Ostrów Wielkopolski. Zmiana nazwy relacji wprowadzona została przez Operatora Gaz –
System,



budowę magistrali tranzytowej wysokiego ci śnienia Wolbórz – Piotrków Trybunalski –
Częstochowa, zgodnie planem rozwoju Gaz – System, nieuwzględnione w KPPZK,



modernizację i utrzymanie rurociągu produktów naftowych Płock – Koluszki – Boronów,
uwzględniona w KPPZK.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014 – 2020
Niniejszy projekt wpisuje się w IV oś priorytetową RPO WŁ na lata 2014 – 2020: Gospodarka
niskoemisyjna.
W ramach osi wyróżniono następujące priorytety inwestycyjne, cele szczegółowe oraz typy
przedsięwzięć przewidziane do realizacji (przedstawiono cytaty z dokumentu):
Priorytet inwestycyjny 4.a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.; Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna
w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
Priorytet inwestycyjny 4.e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności
miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Cel szczegółowy: Lepsza jakość powietrza.
Niniejszy projekt wpisuje się w:
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Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze
budownictwa mieszkaniowego.
Jednym z kierunków rozwoju województwa łódzkiego jest zapewnienie wysokiej jakości środowiska
naturalnego

poprzez

wspieranie

rozwoju

niskoemisyjnej

gospodarki.

Interwencja

związana

z gospodarką niskoemisyjną wpisuje się w realizację polityki klimatycznej UE – polityki ograniczenia
gazów cieplarnianych. Zgodnie z układem celów tematycznych Polityki Spójności przyjętym
na poziomie UE, określenie „gospodarka niskoemisyjna” odnosi się do emisji CO2. Projekty
przewidziane w ramach PI 4.c. przyczynią się do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki
niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby
i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii
identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej
modernizacji energetycznej. Ponadto bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa w zakresie
możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego
ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię. Do działań w tym
zakresie zaliczyć należy wdrażanie rozwiązań technologicznych ograniczających zużycie energii
poprzez wykonywanie głębokiej modernizacji energetycznej budynków, zwłaszcza użyteczności
publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, celem zwiększenia ich efektywności
energetycznej.
Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 4.c. znacząco przyczyni się do poprawy systemu racjonalizacji
użytkowania i wytwarzania energii w budynkach oraz pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla,
co przełoży się na znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza powodujących powstawanie
zjawiska tzw. niskiej emisji i CO2, co wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego Umowy Partnerstwa
”zmniejszenie emisyjności gospodarki”.
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych będzie realizowana na podstawie wcześniej przeprowadzonych audytów energetycznych,
których zadaniem będzie identyfikacja optymalnego zestawu działań, zwiększających efektywność
energetyczną

w

budynkach.

Przedsięwzięcia

takie

będą

wspierane,

jeśli

zaplanowana

w ramach projektu termomodernizacja zaspokoi znaczące potrzeby w tym zakresie i w dającym się
przewidzieć horyzoncie czasowym nie będzie potrzebna dalsza modernizacja wspartych budynków.
Inwestycje w zakresie termomodernizacji przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię,
co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji
spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska
tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa
gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje
w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się
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do zmniejszenia emisji CO2, PM 10 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia
oszczędności

energii.

Wspomniane

inwestycje

mogą

zostać

wsparte

jedynie

w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione
ekonomicznie. Projekty w zakresie indywidualnych urządzeń do ogrzewania powinny również
w stosownych przypadkach przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
Realizacja ww. przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego PI 4.c.
Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.c.:
- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków
mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (ocieplenie obiektu,
wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów
grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji i
klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach przedsięwzięcia
możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła ciepła
wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne
urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Zastosowanie pieców węglowych nie
będzie przedmiotem dofinansowania.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020
(USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WŁ/ SZOOP)
Niniejszy projekt realizuje cel osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, realizowanej
w ramach celu tematycznego 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach. Zakres interwencji obejmuje:
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Działanie IV.3 Ochrona powietrza
W zdefiniowanych celach szczegółowych osi IV czytamy: „Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych
pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na
obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji
gazów cieplarnianych. (…) Projekty przewidziane w ramach osi priorytetowej IV pozwolą na budowę
bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny,
zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.”
Niniejszy projekt wpisuje się w działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2
Termomodernizacja budynków – zgodnie z Regulaminem konkursu.
Celem szczegółowym działania jest poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
„Problemem jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, która wynika ze złego stanu technicznego znacznej części
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zabudowy w miastach. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w
budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej modernizacji
energetycznej.

w

Inwestycje

zakresie

termomodernizacji

przyczynią

się

do

zmniejszenia

zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw
konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
(…) W ramach przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej wyłącznie jako element
projektu możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła ciepła opartego na
paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na
przyłącza

sieciowe

oraz

najbardziej

wydajne

urządzenia

grzewcze

wykorzystujące

paliwa

konwencjonalne. (…)
W zakresie indywidualnych źródeł ciepła wspierane mogą być inwestycje w instalacje o jak najmniejszej
emisji CO2, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a wsparte projekty muszą skutkować
znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamian
spalanego paliwa). Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania
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. Projekty powinny być
uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu
energetycznemu. Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających
efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których
wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Inwestycje w indywidualne źródła ciepła mogą
zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie
jest uzasadnione ekonomicznie.
W przypadku indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe, w ramach działania
dofinansowane mogą zostać jedynie inwestycje w urządzenia grzewcze spełniające wymagania co
najmniej klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi
standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wsparcie w zakresie ogrzewaczy i kotłów
wykorzystujących paliwa stałe uzyskają jedynie inwestycje w najbardziej wydajne urządzenia grzewcze
(w szczególności ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne oraz inne kotły i urządzenia
do ogrzewania pomieszczeń).
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa
gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z technicznych
uwarunkowań:
− gdy w ramach realizowanego projektu osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej o
co najmniej 30%,
− gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby, wynikające z audytu energetycznego.
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Warunkiem wsparcia projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej budynków jest
zastosowanie indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek
instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu
energetycznego.
Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie
uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w
ww. urządzenia.
Realizacja inwestycji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej przeciwdziałać będzie
zjawisku ubóstwa energetycznego w regionie.
Przy dokonywaniu oceny projektów kluczowym będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu
z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych.
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów,
których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych, opracowanych
przez Ministerstwo Zdrowia. W drodze wyjątku od warunku określonego powyżej, do czasu opracowania
map

potrzeb

zdrowotnych

współfinansowane

mogą

być

jedynie

inwestycje

dotyczące

termomodernizacji budynków podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Po wprowadzeniu map potrzeb zdrowotnych zasadność realizacji wszystkich inwestycji dotyczących
obiektów ochrony zdrowia musi zostać potwierdzona w mapie potrzeb zdrowotnych.”
TYPY PROJEKTÓW
1. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.
Projekty komplementarne wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr
RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków:


Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków
Zespołu Szkół w Żytnie



Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie
Mazowieckim



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie



Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zespołu szkół w Łyszkowicach



Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Radomsku



Ochrona powietrza Gminy Św. Małgorzaty poprzez Termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej



Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne



Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne
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Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach
Miasta Łęczyca



Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy
ul. Barlickiego 15



Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego Etap



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograniczenie niskiej emisji



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem
istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy
Witonia



Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w Krzepczkowie Starym i Kamocinie



Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach



Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z
zagospodarowaniem terenu



Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w
Dańkowie wraz z termomodernizacją



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska



Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli
Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację



Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wola
Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację



Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Drzewica



Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów



Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej
44 D - Felek



Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej



Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Żarnów



Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o
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Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły
Podstawowej w Wągrach



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn



Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie



Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie i termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich



Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły
Podstawowej w Górach Mokrych

POLITYKA LOKALNA
Projekt wykazuje zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Rawskiego 2014-2020:
 Cel strategiczny 5. Wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystania walorów
środowiska dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu.
o Cel operacyjny 5.1. Poprawa stanu środowiska w Powiecie.
 Zadanie 5.1.4. Współdziałanie i wspieranie akcji związanych z promowaniem
proekologicznych zachowań;
 Zadanie 5.1.5. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze
mieszkaniowym.
 Cel strategiczny 6. Poprawa warunków życia mieszkańców.
o Cel operacyjny 6.3. Poprawa stanu zdrowotności społeczeństwa oraz jakości i
dostępności do usług medycznych;
 6.3.4. Poprawa dostępności obiektów publicznych do potrzeb do osób
niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych.
Projekt jest także zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2016-2020:
 Cel strategiczny 2: Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego;
o Cel operacyjny 2.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej;
o Cel operacyjny 2.2. Poprawa infrastruktury środowiska naturalnego;
Projekt wynika także z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 20162020” i został w nim wymieniony wprost. Celem głównym dokumentu jest redukcja emisji dwutlenku
węgla w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 9,79%, czyli 2 683,15 Mg.
Do osiągnięcia powyższego celu głównego posłużą m.in. niżej wymienione cele strategiczne i
operacyjne, z którymi zgodny jest przedmiotowy projekt:
 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności
publicznej;
o 1.1. Termomodernizacja budynków (w tym wymiana źródeł ciepła);
 2. Wzrost wykorzystania potencjału terenu w sektorze odnawialnych źródeł energii;
o 2.1. Instalacje OZE w budynkach publicznych;
o 2.2. Wspieranie działań na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Projekt realizuje działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu
Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Natomiast zakres projektu wynika ze
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zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną
oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na obszarze gminy
Cielądz, powiat rawski, województwa łódzkiego potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych.

POLITYKI HORYZONTALNE
Polityka zrównoważonego rozwoju
Działania podjęte w toku realizacji projektu spowodują pozytywne zmiany w obszarze polityki
zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony rozwój rozumie się możliwość zaspokojenia potrzeb
rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb rozwojowych
przyszłych pokoleń. Projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, ponieważ
nie odbywa się kosztem naruszenia równowagi w przyrodzie. Zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 8 Zrównoważony rozwój, cele projektu są osiągane w
sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z
uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. Projekt przyczynia się do ochrony środowiska oraz
łagodzenia zmian klimatu poprzez zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej i
zastosowanie OZE, a zatem poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na wykorzystywanie energii i/lub
paliw w celu ich ogrzania, dzięki czemu redukcji ulega emisja do powietrza substancji szkodliwych
powstałych w wyniku spalania energii i/lub paliw. W celu wspierania zrównoważonego rozwoju, brane
są pod uwagę wymogi ochrony środowiska. Zgodnie z polityką Unii w dziedzinie środowiska dąży się w
projekcie do osiągania następujących celów:
- zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,
- ochrony zdrowia ludzkiego,
- ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
- promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania
regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian
klimatu.
Projekt – z poszanowaniem powyższych zasad - dąży zatem do tego, aby uniknąć skutków działań
szkodliwych dla środowiska lub je zmniejszyć i zagwarantować wyniki w postaci korzyści netto dla
społeczeństwa, środowiska i klimatu. Zgodnie z Umową Partnerstwa, realizacja niniejszego projektu z
poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju sprowadza się przede wszystkim do: A) pogodzenia
poprawy wyniku ekonomicznego z jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania zasobów oraz
zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko; B) postrzegania odpadów jako źródła
zasobów; C) dążenia do zamykania obiegów surowcowych, a w tym maksymalizacji oszczędności wody
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i energii; D) ograniczania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, w tym zwłaszcza powietrza oraz
wody już na etapie projektowania rozwiązań technologicznych; E) wspierania zwiększenia efektywności
energetycznej przy wykorzystaniu lokalnego potencjału.
Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora
publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Cielądz.
Realizacja

powyższego

celu

wpłynie

na

wzmocnienie

polityki

zrównoważonego

rozwoju

(energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska w regionie łódzkim, poprzez wzrost efektywności
energetycznej infrastruktury położonej na terenie województwa łódzkiego, co w konsekwencji przyczyni
się do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznoenergetycznego. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie przestrzegana na każdym etapie realizacji
projektu, w tym projektowania i wdrażania. Projekt przyczyniać się będzie również do racjonalnego
gospodarowania zasobami (poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nie) oraz ograniczenia presji na
środowisko (poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń). W wyniku realizacji projektu nastąpi
podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Projekt uwzględnia elementy zarządzania
środowiskowego poprzez uwzględnianie kosztów eksploatacji inwestycji (wybór wariantu inwestycji
efektywnego energetyczni minimalizującego koszty niezbędne do utrzymania powstałej infrastruktury).
Projekt propaguje wymogi dotyczące ochrony zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,
efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego
skutków, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Projekt jest
zgodny i spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania,
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu unii europejskiej.
Polityka równych szans kobiet i mężczyzn
Działania podjęte w toku realizacji niniejszego projektu spowodują pozytywne zmiany w obszarze
polityki równości szans i niedyskryminacji. Projekt jest zgodny z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji.
Dostęp do projektu i jego efektów będą mieć wszyscy bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt w żaden
sposób nikogo nie ogranicza w dostępie do jego produktów i rezultatów. Celem jest zapobieganie
wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności zapewnienie dostępności do projektu osobom z
niepełnosprawnościami i bez względu na płeć. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej, a zatem poprawi warunki pracy i przebywania w nim. Ma to olbrzymie
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znaczenie dla kobiet, osób starszych, dzieci, osób niepełnosprawnych. Obiekt ma się stać w pełni
przygotowany do użytkowania przez wszystkie grupy społeczne.
W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, ważne jest, aby kobiety i
mężczyźni mieli równe prawa i szanse we wszystkich obszarach gospodarki i życia społecznego. Pełna
realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn wymaga równej reprezentacji oraz udziału zarówno
mężczyzn, jak i kobiet w życiu gospodarczym, w procesie decyzyjnym, jak również w życiu społecznym,
kulturalnym i obywatelskim. Powyższe zakłada sprawiedliwy podział zasobów pomiędzy mężczyzn i
kobiety, redystrybucję obowiązków oraz respektowanie w równym stopniu praw ekonomicznych i
społecznych obydwu płci.
Osoby najmłodsze i osoby starsze płci żeńskiej, które stanowią grupę niezwykle wrażliwą na warunki
zewnętrzne, wymagają stabilnych warunków klimatycznych, utrzymania prawidłowej wilgotności i
temperatury, aby móc normalnie na co dzień funkcjonować. Poza tym, przy nieprawidłowej wentylacji
powietrza zwłaszcza dzieci stają szczególnie narażone na choroby oddechowe. Poprawa warunków i
parametrów technicznych budynku przyczyni się do poprawy warunków pracy i pobytu w tym miejscu.
Dlatego też projekt jest tak ważny dla wyrównania komfortu pracy i użytkowania przez kobiety w ciąży,
dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnościami, chore, będące interesariuszami projektu (w
charakterze: kobiet – pracowników, rodziców i dzieci - bezpośrednich użytkowników).
W obiekcie poddawanym termomodernizacji warunki pobytu i pracy wyrównują się. Ma to również
znaczenie w kontekście zagwarantowania równych warunków pracy i bhp osób starających się o
zatrudnienie (wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz do świadczenia
pracy w tych obiektach i rozwoju na warunkach równych dla wszystkich) ale też z drugiej strony w
równym podziale obowiązków – wszyscy bez względu na płeć będą przestrzegać zasad eksploatacji
zastosowanych w wyniku projektu nowych technologii z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Ponadto, infrastruktura będąca przedmiotem realizacji niniejszej inwestycji będzie w równym stopniu
dostępna przedstawicielom obu płci, a w dostępie do usług publicznych, świadczonych przez placówkę
oświaty w zakresie edukacji publicznej, a także w dostępie do informacji, do zatrudnienia, kształcenia i
awansu zawodowego oraz warunków pracy nie będą stosowane jakiekolwiek kryteria dyskryminujące,
w tym m.in. przede wszystkim ze względu na płeć, ale także rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Ponadto, dobór osób do realizacji zadań w ramach przedmiotowego projektu odbędzie się z
poszanowaniem równych szans kobiet i mężczyzn, gdzie o współpracy decydować będą obiektywne
kryteria kwalifikacyjne (w tym wiedza i umiejętności) bez stosowania preferencji wobec którejkolwiek z
płci.
Uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet, punktu widzenia płci oraz bez dyskryminacji
osób z grup wymienionych powyżej, nastąpi w trakcie przygotowywania i wdrażania projektu, w tym
podczas monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Równość szans jest pojmowana w niniejszym
projekcie nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich
osób bez względu na płeć do usług administracji publicznej, kultury, edukacji, informacji i zatrudnienia,
w szczególności osób z niepełnosprawnością.
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Ponadto, osoby już zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie
obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób
niepełnosprawnych i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie.
Stwierdza się, że projekt pozostaje w zgodzie z art. 7 Rozporządzenia ogólnego Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Polityka równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Działania podjęte w toku realizacji projektu spowodują pozytywne zmiany w obszarze polityki
równouprawnienia płci i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt
jest zgodny z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 7 Promowanie
równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.
Dostęp do produktów i rezultatów projektu będą mieć zatem wszyscy, bez względu na płeć czy stopień
niepełnosprawności; nie będą dopuszczalne jakiekolwiek przejawy nierówności czy dyskryminacji.
Przedsięwzięcie w postaci głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz
wpłynie korzystnie nie tylko na stan środowiska przyrodniczego, ale również na komfort przebywania w
nim oraz związanych z tym codziennych aktywności wszystkich zainteresowanych osób w tym
niepełnosprawnych. Ponadto, osoby już zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią
wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy
projekcie.
W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020", która polega na zaprojektowaniu i wykonaniu infrastruktury (robót,
urządzeń, materiałów budowlanych) w taki sposób, by była użyteczna dla wszystkich, w możliwie
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (dla osób
niepełnosprawnych). Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych
udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli okaże się to potrzebne.
Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
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Na stronie internetowej Wnioskodawcy znajdą się informacje na temat projektu, dostęp do nich będzie
dostosowany do potrzeb osób niedowidzących (duże czcionki, kontrast). Wszystkie publikowane online zasoby i informacje dotyczące projektu będą zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietna 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych – spełnione będą wymogi WCAG 2.0 z uwzględnieniem właściwego poziomu dla
publikowanych treści. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich oraz z ich
efektów na zasadzie równości z innymi osobami.
W okresie realizacji robót termomodernizacyjnych będą zapewnione warunki swobodnego i równego
dostępu do budynku dla wszystkich osób w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu budynku przy
okazji prac termomodernizacyjnych Wnioskodawca wykona na własny koszt następujące prace:



Dobudowa windy zewnętrznej o wymiarach umożliwiających przewóz osób na wózku;



Przebudowa węzłów sanitarnych umożliwiająca korzystanie osób poruszających się na wózku;



Wykonanie nowej instalacji zimnej wody;



Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka wtykowe;



Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do windy dla niepełnosprawnych;



Rozbudowa/powiększenie pomieszczenia gabinetu pediatrycznego.



Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.



Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, zabezpieczenie terenu budowy.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Projekt pozostaje w zgodzie z art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z wytycznymi
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Polityka konkurencji i zamówień publicznych
Projekt jest pozytywny pod względem polityki konkurencji i zamówień publicznych.
Projekt jest zgodny z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie konkurencji i
zamówień publicznych – dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014
r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, oraz Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579). Projekt spełnia również wymogi w
stosunku do wydatków ponoszonych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, określone w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wnioskodawca, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o
finansach publicznych, z mocy ustawy zalicza się do podmiotów zobowiązanych stosować procedury
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zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Projekt przewiduje
stosowanie ustawowych procedur udzielania zamówień publicznych w trybie konkurencyjnym
(przetargowym). Dla pozostałych dostaw i usług, których wartość szacunkowa nie przekracza
równowartości 30 000 euro, Wnioskodawca będzie stosował wewnętrzne procedury udzielania
zamówień publicznych z zachowaniem zasad konkurencyjności: uczciwej konkurencji, pisemności,
przejrzystości (jawności) i równego traktowania.
Uwzględnienie zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporność
na klęski żywiołowe
W projekcie uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania
się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe. W oparciu o wyniki badania
(audyt energetyczny) należy stwierdzić, iż projekt będzie miał korzystny wpływ na ochronę środowiska
naturalnego. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 4.3.
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4.

Identyfikacja projektu

4.1. Podstawowe dane o projekcie
4.1.1 Beneficjent projektu
Nazwa Beneficjenta

Gmina Cielądz

Forma prawna Beneficjenta

Jednostka samorządu terytorialnego

Adres siedziby

Cielądz 59 96-214 Cielądz

Województwo

Łódzkie

Powiat

Rawski

Gmina

Cielądz

4.1.2 Tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach
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4.1.3 Lokalizacja projektu
Projekt będzie realizowany w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Cielądz, miejscowość
Sierzchowy. Realizacja projektu zlokalizowana jest na działce położonej na obszarze Gminy Cielądz:
-

działka o nr ewidencyjnym 317/1, 318/1, 319/1, obręb Sierzchowy Kolonia.

Na poniższych mapach wskazano lokalizację miejsca realizacji projektu:

Rys. Lokalizacja miejsca realizacji projektu w Województwie Łódzkim
Źródło: Wikipedia

Strona 74 z 173

Studium wykonalności dla projektu:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”

Rys. Lokalizacja miejsca realizacji projektu w Powiecie Rawskim
Źródło: Wikipedia

Rys. Lokalizacja miejsca realizacji projektu w najbliższym otoczeniu
Źródło: maps.google.pl


Charakterystyczne cechy lokalizacji, które mają wpływ na osiąganie celów

Projekt będzie realizowany w budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. Dla budynku
przeprowadzono audyt energetyczny. Projekt będzie realizowany na obszarze, dla którego opracowano
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a projekt jest z nim zgodny i jest w nim wymieniony wprost.
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4.1.4 Opis projektu
Projekt będzie realizowany w Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach w Gminie Cielądz.
Stan obecny
W chwili obecnej budynek ośrodka zdrowia w Sierzchowach nie spełnia parametrów termoizolacyjnych
przegród zewnętrznych. Budynek powstał w połowie lat 60 xx w. i do tej pory działa zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem.
Obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się na parterze Ośrodek Zdrowia
służący gminnej społeczności oraz na piętrze dwa mieszkania. W piwnicy znajdują się pomieszczenia
magazynowe, lokatorskie oraz kotłownia ze składem opału.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane, stropy DZ-3, schody
żelbetowe, stropodach pełny na stropie DZ-3, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia
wymagań WT 2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać
termomodernizacji.
Dach wielospadowy kryty papą, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia wymagań WT
2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać termomodernizacji.
W przeważającej części (parter i piętro) okna wymienione na PCV pozostałe stare drewniane w stanie
technicznym do wymiany. Drzwi zewnętrzne i wrota drewniane stare w stanie technicznym do wymiany.
Obiekt znajduje się w miejscowości Sierzchowy ulica Sierzchowy 61, gmina Cielądz, powiat rawski,
województwo łódzkie.
Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan. instalacja c.w. zasilana z kotłowni węglowej C.O. wodne z
lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku.
Ogrzewanie centralne grzejnikowe wodne, z rozdziałem dolnym, źródłem ciepła jest kotłownia węglowa
znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Grzejniki żeliwne członowe, zawory
przygrzejnikowe odcinające bez możliwości regulacji. W piwnicy przewody częściowo zaizolowane.
W obecnej chwili w przedmiotowym budynku występują duże straty energii cieplnej, ponoszone są
wysokie koszty ogrzewania, a zły stan techniczny wciąż się pogarsza. Ciepłochronność przegród
budowlanych nie spełnia wymagań cieplnych wg. obowiązujących norm, stolarka okienna i drzwiowa
wykazuje niską izolacyjność termiczną i niezadawalającą szczelność. W związku z powyższym
przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych przedmiotowego obiektu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w audycie energetycznym.
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Ocena stanu istniejącego obiektu i możliwości poprawy
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Przewidywane

prace

–

zgodne

z

optymalnym

wariantem

przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego, wynikającym z audytu energetycznego

Do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych
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Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1, obejmujący usprawnienia:
1
2
3
4
5
6

Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi z ułożeniem nowego pokrycia z
papy termozgrzewalnej
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Modernizacja przygotowania c.w.u.
Wymiana starych okien, drzwi zewnętrznych oraz wrót garażowych
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne w celu dostosowania obiektu dla osób
niepełnosprawnych
Modernizacja systemu grzewczego

Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:
1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 53,73%
Opis robót
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora
publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Cielądz.
Projekt (realizacja zadań) ma przyczyniać się do:


Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej
(użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz



Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub
ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie
Gminy



Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji
i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie
Cielądz



Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i
instalacji grzewczych na terenie Gminy



Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do
życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na
rozwój form aktywności społecznej

Powyższym celom służyć będzie przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego optymalny wariant
został wybrany w wyniku przeprowadzonego bilansu w formie audytu energetycznego.
Zgodnie z audytem energetycznym pkt 8 (8.1 Opis robót) zaprojektowany został opis techniczny
optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. W
ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać
następujące prace (ujęte w audycie energetycznym):
1. Wymiana źródła ciepła na kocioł opalany biomasą, wraz z układem magazynowania i podawania
paliwa do kotła, układem automatyki pogodowej i czasowej, montażem liczników ciepła, niezbędnymi
pracami adaptacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan i robotami budowlanymi. Wymiana
przewodów instalacji grzewczej, z rozdzieleniem obiegów zasilających mieszkania i ośrodek zdrowia,
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izolacja termiczna przewodów zgodnie z WT, montaż nowych grzejników oraz termostatycznych
zaworów grzejnikowych niezależnych od zmian ciśnienia. Opomiarowanie obiegów grzewczych i
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz montaż
pomieszczeniach ośrodka zdrowia automatycznych baterii umywalkowych
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.16 cm (0,038 W/m2K) metodą lekką mokrą
3. Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi EPS100-036 gr. 20 cm (0,036 W/m2K) wraz z
wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
4. Wymiana starych drzwi zewnętrznych i wrót na nowe U=1,3 W/m2K.
5. Wymiana starych okien zewnętrznych piwnicy na nowe U=1,4 W/m2K.
6. Wymiana okna parteru na drzwi zewnętrzne związana z dostosowaniem obiektu dla
niepełnosprawnych. Drzwi nowe U=1,3 W/m2K
7. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
8. Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej,
wykonanie opaski wokół budynku
9. Modernizacja oświetlenia.
Realizacja przedmiotowego projektu, polegająca na przeprowadzeniu kompleksowych prac
termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej, spowoduje zwiększenie stopnia
efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% w stosunku do stanu wyjściowego, tj.: 53,73%.
Inwestycja

w

zakresie

termomodernizacji

spowoduje

zmniejszenie

strat

ciepła

i

zapotrzebowanie na energię cieplną. Zainstalowanie nowego źródła ciepła i wymiana instalacji
podwyższy sprawność i funkcjonalność jej działania. Realizacja spowoduje zmniejszenie wartości
rocznego zapotrzebowania na energię budynku. Oszczędności zużycia energii przeniosą się na
oszczędności coroczne w budżecie Gminy. Ponadto, efektywniejsze korzystanie z dostarczanej energii
wpłynie na mniejszy pobór energii pochodzącej z paliw konwencjonalnych, a to wpłynie na redukcję
kosztów jej produkcji oraz redukcję emitowanych zanieczyszczeń (do atmosfery). Ponadto, projekt jest
zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. dotyczącym wymiany
urządzenia do ogrzewania charakteryzującego się obowiązującym do końca 2020 roku minimalnym
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. W projekcie zaplanowano
zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, urządzenia te spełnią wymagania co
najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012. W budynku ośrodka zdrowia wykonane zostanie nowe
źródło ciepła, którym będzie kocioł na biomasę. Kocioł ten będzie spełniać wymogi normy: PN EN 3035:2012.

W ramach ww. kosztów wydzielono koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Metodologia wyliczenia kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych dotyczących robót
termomodernizacyjnych przedstawia się następująco według poniższego wzoru:
m2 powierzchni niekwalifikowalnej / m2 powierzchni całkowitej inwestycji * 100% = wskaźnik % KW / NKW
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To oznacza, że część budynku przeznaczona na lokale mieszkalne wynosi 102,20 m2. Całkowita
powierzchnia budynku to 345,60 m2. Zatem % część powierzchni mieszkalnej stanowi wg obliczeń
poniższa wartość:
102,20 / 345,60 = 0,295717… * 100%
Dla wygodnej rachunkowości przyjęto wartość procentową (zaokrągloną): 29,60%
Według ww. proporcji koszty netto (kwalifikowalne i niekwalifikowane) zostały przeliczone.
Nazwa kosztu

PLN Ogółem

29,60%
niekwalifikowane

70,40%
kwalifikowane

Stropodach budynku ocieplenie

22 500,00

6 660,00

15 840,00

Ściany zewnętrzne
ocieplenie

92 449,00

27 364,90

65 084,10

Wymiana okna na
drzwi zewnętrzne

9 300,00

2 752,80

6 547,20

Wymiana okien
piwnicy

4 992,00

1 477,63

3 514,37

Wymiana wrót

9 159,00

2 711,06

6 447,94

Wymiana drzwi
zewnętrznych

8 400,00

2 486,40

5 913,60

Modernizacja systemu
grzewczego

136 000,00

40 256,00

95 744,00

Modernizacja instalacji
c.w.u.

31 500,00

9 324,00

22 176,00

Modernizacja instalacji
oświetlenia
wbudowanego

22 140,00

6 553,44

15 586,56

Pozostałe prace/roboty budowlane:
Ponadto, celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu
budynku przy okazji prac termomodernizacyjnych Wnioskodawca wykona na własny koszt następujące
prace (koszty niekwalifikowane – niepowiązane bezpośrednio z termomodernizacją celem
działania):



Dobudowa windy zewnętrznej o wymiarach umożliwiających przewóz osób na wózku;



Przebudowa węzłów sanitarnych umożliwiająca korzystanie osób poruszających się na wózku;



Wykonanie nowej instalacji zimnej wody;



Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka wtykowe;



Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do windy dla niepełnosprawnych;



Rozbudowa/powiększenie pomieszczenia gabinetu pediatrycznego.
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Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.



Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, zabezpieczenie terenu budowy.

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na
- studium wykonalności,
- audyt energetyczny,
- PFU
- promocję projektu,
- nadzór inwestorski.
Poniżej odniesiono się do tych wydatków:


studium wykonalności projektu

Wnioskodawca opracował Studium wykonalności. Dokument ten, w tym jego struktura, został
sporządzony zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.
Głównym celem studium wykonalności jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym:


wybór takiego rozwiązania techniczno-technologicznego, które:
o

umożliwi realizację postawionych wcześniej celów (będzie trafne i skuteczne),

o

przyczyni się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce (będzie
użyteczne),

o

będzie wykorzystywać istniejące zasoby i środki (będzie efektywne),

o

oraz zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania nie tylko w okresie, w którym możliwa jest
kontrola wydatkowanych środków, ale również po jego zakończeniu (będzie trwałe);



określenie, czy projekt może być współfinansowany:
o

czy projekt przynosi więcej korzyści finansowych niż kosztów (jest dochodowy dla właściciela
/ operatora)



określenie, czy projekt jest warty współfinansowania:
o

czy projekt przyczynia się do realizacji celów polityki regionalnej UE,

o

czy sprzyja on wzrostowi gospodarczemu oraz czy przyczynia się do zwiększenia
zatrudnienia,

o

jeżeli ENPV > 0, jest on korzystny dla danej społeczności (regionu / powiatu / gminy) - jeżeli
istnieje taka potrzeba projekt powinien otrzymać pomoc z RPO WŁ na lata 2014-2020;



określenie:
o

czy projektodawca posiada zdolność instytucjonalną do realizacji projektu (doświadczenie,
wcześniej realizowane projekty, właściwa struktura organizacyjna),
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czy projektodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu w perspektywie

o

5 lat daty otrzymania płatności końcowej,
czy projektodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych

o

niezbędnych dla funkcjonowania projektu zgodnie z celami w w/w okresie.
Dokument

ten

ma

również

wskazywać

najlepsze

z

możliwych

rozwiązań

technicznych,

instytucjonalnych, finansowo-ekonomicznych i dotyczących lokalizacji projektu.
Dokument musi być zgodny z „Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014
– 2020.”


PFU oraz audyt energetyczny

Wnioskodawca posiada PFU niezbędne dla realizacji projektu. Audyt energetyczny jest opracowaniem,
w którym dokonuje się techniczno - ekonomicznej oceny budynku z punktu widzenia zużycia energii, a
następnie określa się, jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i
związane z tym koszty eksploatacyjne. W audycie ocenia się, czy wprowadzenie zmian i ulepszeń jest
opłacalne, a także określa się, jakie usprawnienia mogą przynieść największe korzyści ekonomiczne.
Realizowane w ramach projektu prace wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego.


promocja projektu

A) W ramach projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy umieszczone zostaną informacje o
projekcie (krótki opis projektu, cele, planowane efekty, wartość, wkład Funduszy Europejskich) oraz
informacja o źródłach finansowania (dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020), wraz z zestawem znaków: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej
Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa – znaki będą
umieszczone na stronie w miejscu widocznym w momencie wejścia na stronę. Po zrealizowaniu
projektu wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i umieszczona na stronie internetowej
Wnioskodawcy. Strona zostanie dostosowania do potrzeb osób niedowidzących (duża czcionka,
kontrast).
B) Ponadto, zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna w ramach projektu, która
obejmie następujące czynności:
- wykonanie 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 80x120 cm umieszczonej w trakcie realizacji projektu,
w miejscu realizacji projektu, z zastosowaniem właściwego oznakowania. Tablica będzie zawierała
nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne
logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. Tablica będzie umieszczona
najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.
- wykonanie 1 tablicy pamiątkowej o wymiarach 80x120 cm umieszczonej w miejscu realizacji projektu
po zakończeniu realizacji projektu, z zastosowaniem właściwego oznakowania. Tablica będzie
zawierała nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub
oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
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C) Biuro projektu i dokumentacja projektu zostanie oznakowana w sposób zgodny z wytycznymi pt.
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji:
- dokumenty i materiały promocyjno-informacyjne w wersji pełnokolorowej będą zawierać znak
Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, herb województwa lub
oficjalne godło promocyjne województwa. Dotyczy to dokumentacji przetargowej, korespondencji
pisemnej, publikacji na stronie internetowej Wnioskodawcy.
Wszystkim działaniom informacyjno-promocyjnym będzie towarzyszył przekaz – komunikat słowny
zawierający informację o projekcie, skierowaną do wszystkich podmiotów korzystających z osiągnięć i
rezultatów projektu.


nadzór inwestorski

W celu prawidłowego i terminowego wykonania prac budowlanych termomodernizacyjnych i
infrastrukturalnych zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu usługa pełnienia roli nadzoru
inwestorskiego nad realizacją prac w branży/specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych oraz c) w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nadzór w
imieniu Zamawiającego będzie w szczególności sprawowany nad prawidłowym wykonywaniem prac
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Obowiązkiem inspektora nadzoru
będzie weryfikacja poprawności wykonanych robót budowlanych co do zgodności z obecnie
obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz zapisami zawartymi w dokumentacji
technicznej. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za kontrolę techniczną robót pod względem
zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz za
sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich odbiór końcowy.
Szczegółowe zadania Inspektora nadzoru:
Na inspektorze nadzoru spoczywać będą obowiązki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane tj. m.in:
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
• kontrola zgodności realizacji budowy z projektem,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
• uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów,
• udział w czynnościach odbioru gotowych prac i przekazywania ich do użytkowania.
Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatki poniesione na doradztwo techniczne związane z obsługą
zadań kwalifikowanych stanowią koszt kwalifikowany, z wyjątkiem kosztu nadzoru robót stanowiących
koszty niekwalifikowane (zastosowano zasadę proporcji).
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Dodatkowe wyjaśnienia:
Dokumentacja (opracowanie studium, opracowanie audytu energetycznego i PFU) stanowi w części
koszty kwalifikowane oraz w części koszty niekwalifikowane. Podział wynika z kwalifikowalności robót
budowlanych i prac termomodernizacyjnych będących przedmiotem projektu.
Roboty budowlane i termomodernizacyjne stanowią ~48,53% kosztów robót budowlanych ogółem w
projekcie (kwalifikowanych i niekwalifikowanych).
Rodzaj kosztu
Roboty
niekwalifikowane
ogółem, w tym:
termomodernizacyjne
+ inne roboty
budowlane

PLN Ogółem

Obliczenie

%

223346,23 /
460200,00 =
~0,4853

~48,53%

460 200,00
223 346,23
w tym:
99 586,23
+
123 760,00

Roboty budowlane
termomodernizacyjne
kwalifikowane

236 853,77

236853,77 /
460200,00 =
~0,5147

~51,47%

RAZEM

460 200,00

1

100,00%

Według tej proporcji podzielono koszty dokumentacji na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
Nazwa kosztu

PLN Ogółem

~48,53%
niekwalifikowane

~51,47%
kwalifikowane

Studium wykonalności

3 600,00

1 747,10

1 852,90

Audyt energetyczny

4 000,00

1 941,23

2 058,77

Program
FunkcjonalnoUżytkowy

3 000,00

1 455,92

1 544,08

Wnioskodawca jednocześnie informuje, że podobne przeliczenia zostały zastosowane do kosztów
związanych z promocją i nadzorem inwestorskim.
PLN Ogółem

~48,53%
niekwalifikowane

~51,47%
kwalifikowane

Promocja projektu

2 000,00

970,61

1 029,39

Nadzór inwestorski

10 000,00

4 853,06

5 146,94

Nazwa kosztu
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W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie z
„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
Zgodnie z ww. „Wytycznymi” w projekcie zastosowano Koncepcję uniwersalnego projektowania, która
polega na zaprojektowaniu i wykonaniu infrastruktury (robót, urządzeń, materiałów budowlanych) w taki
sposób, by była użyteczna dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania (dla osób niepełnosprawnych). Uniwersalne projektowanie nie
wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z
niepełnosprawnościami, jeżeli okaże się to potrzebne. Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla
wszystkich

osób,

w

tym

również

dostosowane

do

zidentyfikowanych

potrzeb

osób

z

niepełnosprawnościami.
Wszystkie zasoby cyfrowe (m.in. strony internetowe, publikowane na nich dokumenty i informacje,
materiały multimedialne, etc.) będą spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, w szczególności kryterium określone w § 19. tego rozporządzenia:
„W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji
zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do
rozporządzenia” m.in. poprzez następujące działania Wnioskodawcy:


dokumenty i inne materiały będą przygotowywane w formie umożliwiającej dostęp do informacji
dla osób m.in. z dysfunkcją wzroku poprzez dostosowanie rozmiaru czcionki czy też
zastosowanie wersji wysokokontrastowej dla elektronicznych wersji dokumentów,



strona internetowa Wnioskodawcy zawierająca informacje dotyczące projektu spełniać będzie
wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na poziomie AA,



w razie zaistnienia konieczności zastosowane zostaną systemy wspomagające słyszenie – np.
pętle indukcyjne bądź systemy FM bądź tłumacz języka migowego etc.,



w razie zaistnienia konieczności Wnioskodawca będzie również przygotowany na publikację
materiałów informacyjnych w różnych formatach, takich jak: wersje elektroniczne dokumentów,
wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille'a, wersje w języku łatwym do
czytania, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, etc.

Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich oraz z ich efektów na zasadzie
równości z innymi osobami.
Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do
zidentyfikowanych

potrzeb

osób

z

niepełnosprawnościami,

zgodnie

z

kanonem

koncepcji

uniwersalnego projektowania:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności – użyteczność obiektu, jego urządzeń i poszczególnych
elementów będzie dla wszystkich osób, w tym niepełnosprawnych, taka sama.
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2. Elastyczność w użytkowaniu – produkty projektu i ich sposób użytkowania są tak zaprojektowane,
aby każda osoba, w tym niepełnosprawna, poradziła sobie z ich obsługą.
3. Proste i intuicyjne użytkowanie – użytkowanie nie jest uciążliwe i nie wymaga specjalnych zdolności
czy umiejętności.
4. Czytelna informacja – informacja na temat funkcjonowania projektu będzie jasna i czytelna – na
spotkaniach z mieszkańcami oraz na stronie internetowej urzędu Wnioskodawcy pojawią się informacje
pisane językiem prostym, zwięzłym i przejrzystym. Tekst na stronie internetowej pisany będzie dużą
czcionką z kontrastem zgodnie z wymogami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych
(WCAG 2.0)
5. Tolerancja na błędy – projekt uwzględnia błędy mogące pojawić się w trakcie jego eksploatacji.
Dlatego wybudowana infrastruktura będzie objęta gwarancją robót budowlanych, a po okresie
gwarancyjnym

– będzie podlegała bieżącym pracom remontowym i porządkowym, także

dostosowawczym.
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku – użytkowanie jest proste i wygodne i nie wymaga specjalnych
umiejętności.
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania – do wybudowanej infrastruktury
wszystkie osoby mają stały nieograniczony dostęp. Obiekt jest zlokalizowany w miejscu przestrzennym,
umożliwiającym swobodne korzystanie z dużej ilości osób.
8.

Percepcja

równości.

Projekt

minimalizuje

możliwość

postrzegania

indywidualnego

jako

dyskryminujące, dotyczy to w szczególności konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, jeśli zajdzie taka konieczność, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego. Nowa infrastruktura utworzona w ramach projektu jest zgodna z
koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych
w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów
budowlanych.
Celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu budynku przy
okazji prac termomodernizacyjnych Wnioskodawca wykona na własny koszt następujące prace:










Dobudowa windy zewnętrznej o wymiarach umożliwiających przewóz osób na wózku;
Przebudowa węzłów sanitarnych umożliwiająca korzystanie osób poruszających się na wózku;
Wykonanie nowej instalacji zimnej wody;
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka wtykowe;
Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do windy dla niepełnosprawnych;
Rozbudowa/powiększenie pomieszczenia gabinetu pediatrycznego.
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, zabezpieczenie terenu budowy.
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4.2. Trwałość instytucjonalna projektu
W niniejszym rozdziale omawiane są dwa aspekty:


wykonalność instytucjonalna projektu (wydolność wykonawcza, stabilność i wiarygodność
wykonawcy instytucjonalnego);



trwałość projektu w aspekcie instytucjonalnym i finansowym.

4.2.1 Analiza instytucjonalna projektodawcy


Status prawny inwestora

Wykonawcą instytucjonalnym projektu jest Gmina Cielądz, jednostka samorządu terytorialnego
posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Projekt w sposób nie budzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu. Realizacja projektu
nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla
realizacji projektu, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych, zarówno
beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych.
Stwierdza się, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia
wydatków projektu (posiada płynność finansową).

4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i
eksploatacji projektu
Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują: ładu
przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w
wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych. Obowiązek ten spoczywa zatem na Gminie ustawowo. Zadanie ma
charakter publiczny.
Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz,
podmiotu którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Obsługa techniczna,
konserwacja oraz bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zadaniem własnym Gminy.
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Struktura Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie, obecnie na bieżąco wykonuje zadania o
podobnej skali, realizując projekty infrastrukturalne oraz projekty społeczne.
Obsługa techniczna powstałej infrastruktury będzie zatem zadaniem własnym Gminy Cielądz. Gmina
będzie odpowiedzialna za stan powstałej infrastruktury oraz za utrzymanie celów projektu przez
przynajmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. Środki na pokrycie kosztów eksploatacji,
utrzymania i bieżących prac konserwacyjnych w powstałej infrastrukturze będą zabezpieczane
corocznie w budżecie Gminy na każdy kolejny rok użytkowania.
Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu.
Dzięki bogatemu doświadczeniu pracowników Wnioskodawca sam wdroży i rozliczy projekt. Projekt
będzie więc realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny
Gminy. W Urzędzie Gminy Cielądz na stałe zatrudnione są osoby, które posiadają doświadczenie
prawne, finansowe, ekonomiczne. Zajmują się pozyskiwaniem i wdrażaniem projektów unijnych. Będą
odpowiedzialne za wdrożenie, rozliczenie i monitorowanie projektu. Za realizację i nadzór projektu w
fazie inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz zespół ds. zarządzania projektem
składający się z pracowników urzędu. Urząd dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym,
wykorzystywanym na co dzień przez pracowników (m.in. komputery, telefony czy drukarka), które
gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym.
Gmina

posiada

doświadczenie

w

zarządzaniu

projektami

oraz

w

realizacji

projektów

współfinansowanych ze środków UE. Gmina z powodzeniem zrealizowała następujące projekty
współfinasowane ze środków zewnętrznych, co potwierdza bogate doświadczenie i gwarantuje
prawidłową realizację i rozliczenie projektu oraz utrzymanie celów projektu przez przynajmniej 5 lat od
daty otrzymania płatności końcowej. Poniżej przedstawiono projekty, podkreślono projekty
komplementarne:



Sposób na wiedzę - Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych i
cyfrowych u 64 uczniów szkoły podstawowej (33K/31M) z woj. łódzkiego poprzez organizację
zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych, w tym pracowni TIK i podniesienie
kompetencji 9 nauczycieli (8K/1M) ze SP im. Jana Pawła II w Sierzchowach w okresie
01.12.2016 - 30.06.2018 zgodnie z diagnozą szkoły. Cel główny ma być tożsamy z diagnozą
szkoły i prowadzić do podniesienia wyników egzaminacyjnych uczniów szkoły, co znajdzie
swoje odzwierciedlenie w raportach OKE, oraz ma zapewnić równy dostęp do dobrej jakości
wczesnej edukacji. Zaplanowane zadania ograniczą i zapobiegną przedwczesnemu
zakończeniu

nauki

oraz

zapewnią

dostęp

do

dobrej

jakości

usługi

kształcenia

wczesnoszkolnego i ogólnego.


Nowe skrzydła - Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych
u 82 uczniów szkoły podstawowej w ZS Cielądz (50K/32M) poprzez organizację zajęć
pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 6 nauczycieli (5K/1M) w
okresie 01.12.2016 - 30.06.2018 zgodnie z diagnozą szkoły. W woj. łódzkim jeden z celów
szczegółowych: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
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zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej nauki elementarnej oraz kształcenia
podstawowego(..),
zakończeniu

nauki

Zaplanowane
oraz

zadania

zapewnią

ograniczą

dostęp

do

i

zapobiegną

dobrej

jakości

przedwczesnemu
usługi

kształcenia

wczesnoszkolnego i ogólnego.


„POPRAWA

GOSPODARKI

POPRZEZ:

BUDOWĘ

MODERNIZACJĘ

STACJI

GMINNEJ

NA

WODNO-ŚCIEKOWEJ
UZDATNIANIA

OCZYSZCZALNI

TERENIE

WODY
ŚCIEKÓW

ORAZ
WRAZ

GMINY

CIELĄDZ

PRZEBUDOWĘ
Z

BUDOWĄ

I
I

PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ„ - Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój
społeczno-gospodarczy Gminy Cielądz. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
przyczyni się do podniesienia jakości oczyszczania oraz utrzymania obowiązujących
parametrów oczyszczania przy zakładanym zwiększeniu ilości oczyszczanych ścieków.
Budowa stacji uzdatniania wody podniesie jakość wody pitnej dostarczanej do mieszkańców.
W wyniku realizacji inwestycji – proces uzdatniania wody będzie realizowany w oparciu o układ
technologiczny obejmujący jednostopniowy system napowietrzania, filtracji wody na złożach
mineralnych, natomiast zaproponowane dla oczyszczalni ścieków rozwiązania technicznotechnologiczne poprawią funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania ścieków
i przeróbki osadów ściekowych oraz zminimalizują negatywne oddziaływania oczyszczalni na
środowisko naturalne. Koszt realizacji zadania - 2 348 007,27 złotych. Przyznana kwota pomocy
- 1 209 572 złotych co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.
Przedmiotowy projekt stanowi element strategii Gminy Cielądz, której celem jest poprawa stanu
środowiska naturalnego na obszarze gminy i powiatu rawskiego. Jest on komplementarny do szeregu
zrealizowanych projektów przez Gminę Cielądz, których cele są spójne z celem niniejszego projektu i
zmierzają do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Kontynuacją przyjętej strategii są przedsięwzięcia termomodernizacyjne zaplanowane w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cielądz dla budynków gminnych, m.in:


Zespół Szkół w Cielądzu;



Szkoła Podstawowa w Sierzchowach;



Dom środowiskowy w Gułkach;



Świetlica środowiskowa w Kuczyźnie;



Świetlica środowiskowa w Komorowie;



Budynek OSP Grabice;

oraz szereg inwestycji dotyczących promowania działań niskoemisyjnych na obszarze całej gminy i
edukacja ekologiczna.
Projekty zostały zrealizowane prawidłowo. Projekty zostały również prawidłowo rozliczone. Nie
stwierdzono nieprawidłowości wynikających z cyklu inwestycyjnego. Pracownicy Urzędu mają więc
potwierdzone doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych finansowanych z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Reasumując, przedmiotowy projekt stanowi element szerszej strategii realizowanej przez
szereg projektów komplementarnych, których cel jest zbieżny z celem przedmiotowego projektu i
zmierza do osiągnięcia pozytywnych efektów w obszarze ochrony środowiska naturalnego na terenie
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gminy Cielądz. Działania Gminy Cielądz zaplanowane do realizacji w PGN obrazują zbiór zadań do
realizacji w zakresie wspierania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, oraz edukacji ekologicznej i promocji działań niskoemisyjnych na obszarze całej gminy, co
stanowi etap szerszego przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji na terenie gminy. Realizacja
przedmiotowego projektu przyczyni się do wzmocnienia

trwałości efektów realizowanych

przedsięwzięć, a zrealizowane projekty dotyczą tej samej grupy docelowej, co przedmiotowy projekt
czyli mieszkańców gminy Cielądz i są realizowane na terenie Gminy.
Obowiązek utrzymania infrastruktury objętej projektem spoczywa na Wnioskodawcy (Gmina
Cielądz) ustawowo. Zadanie ma charakter publiczny. Wnioskodawca z Wójtem Gminy Cielądz na czele
będzie odpowiedzialny za zachowanie celów projektu zgodnie z celami pisanymi we wniosku
aplikacyjnym

do

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

złożonym

w

Urzędzie

Marszałkowskim w Łodzi.
Gmina będzie odpowiedzialna m.in. za procesy przetargowe i podpisanie kontraktu na zakup
elementów projektu, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację.
Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o
dofinansowanie i odpowiedzialny jest za wdrożenie projektu. Będzie jednocześnie zlecającym wszystkie
prace zaplanowane w projekcie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Za realizację i nadzór projektu w fazie inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz
zespół ds. zarządzania projektem składający się z pracowników Urzędu.
W ramach zarządzania projektem realizowane będą m.in. następujące zadania:


prowadzenie sprawozdawczości oraz monitoring projektu: opracowanie i przekazywanie
raportów Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z obowiązującym systemem monitoringu RPO,



zawieranie umów z wykonawcą w zakresie realizacji projektu,



zapewnienie prawidłowej promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,



prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektu, w tym otwarcie oddzielnego rachunku
bankowego dla projektu,



dysponowanie środkami finansowymi dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu
zgodnie z prawem, w tym z umową o dofinansowanie projektu.

Wójt Gminy Cielądz będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań przez
wszystkich pracowników Urzędu, w szczególności będzie czuwał nad prawidłowym rozliczeniem i
sprawozdawczością projektu. Ostateczne decyzje będzie podejmował i zatwierdzał Wójt Gminy Cielądz.



Przygotowanie projektu do realizacji

Projekt jest w pełni gotowy do wdrożenia. Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, z którego
wynikają zaplanowane w projekcie prace. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
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pozytywnie zaopiniowanego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskodawca
posiada program funkcjonalno-użytkowy dla prac wynikających z audytu energetycznego budynku.


Harmonogram realizacji prac przygotowawczych i wdrożeniowych:



Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji (opracowanie studium,
opracowanie audytu energetycznego i PFU – w części koszty kwalifikowane i w części
niekwalifikowane) rozpoczęła się w III kwartale 2017 r. Realizacja ww. zadań potrwa do IV
kwartału 2017 r.



Pierwszy wydatek kwalifikowany na prace przygotowawcze zostanie poniesiony w IV kwartale
2017 roku.



Wnioskodawca

rozpocznie

prace

projektowe

i

budowlane

(termomodernizacyjne

i

infrastrukturalne) w 2020 roku.


Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac
termomodernizacyjnych i infrastrukturalnych w trybie zaprojektuj wybuduj – II kwartał 2020 r.
Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na II kwartał 2020 r. Na przełomie II/III kwartału
2020 r. opracowania zostanie dokumentacja techniczna. W III kwartale 2020 r. przewiduje się
uzyskanie wymaganych decyzji/pozwoleń na realizację inwestycji. W III kwartale 2020 r.
wykonawca

przystąpi

do

realizacji

robót

budowlanych

(termomodernizacyjnych

i

infrastrukturalnych). Prace potrwają do grudnia 2020 r.


Termin rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
(nadzór inwestorski) zaplanowano na II kwartał 2020 r. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w
II kwartale 2020 r. Realizacja zadania – nadzór inwestorski – będzie prowadzona równolegle z
pracami budowlanymi (termomodernizacyjnymi i infrastrukturalnymi) i potrwa do grudnia 2020 r.



Termin rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na promocję projektu (tablica informacyjna)
zaplanowano na II kwartał 2020 r. Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu
nastąpi najpóźniej z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych. Termin rozpoczęcia procedury
wyłonienia wykonawcy na promocję projektu (tablica pamiątkowa) zaplanowano na IV kwartał 2020
r. Promocja projektu będzie realizowana przez cały okres realizacji projektu – od podpisania umowy
o dofinansowanie do zakończenia realizacji projektu (IV kwartał 2020 r.).



Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu zaplanowana jest na dzień: 16.12.2020 r. Jest to
data zakończenia rzeczowej realizacji projektu, w tym zadań promocyjnych i wiąże się z
zakończeniem robót budowlanych i dokonaniem odbiorów końcowych.



Data zakończenia finansowej realizacji projektu to data poniesienia ostatnich wydatków w ramach
projektu – 31.12.2020 r.
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4.3 Analiza otoczenia społeczno –
gospodarczego projektu
Zgodnie z „Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” należy
określić funkcjonalne i rzeczowe powiązania między projektem a otoczeniem (w tym przede wszystkim:
powiązania między projektem a istniejącą infrastrukturą, oddziaływanie planowanej inwestycji na
środowisko naturalne, społeczność lokalną/regionalną, otoczenie gospodarcze, informacje o
potencjalnej grupie docelowej oraz potencjalnych interesariuszach projektu). Analizie należy poddać
jedynie obszar, w którym zmienia się jakakolwiek charakteryzująca go wielkość lub cecha w związku z
realizacją projektu.
Jako obszar, wybrano Gminę Cielądz.
Jako że projekt musi być zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, w poniższej diagnozie
posłużono się danymi zaczerpniętymi z ww. planu, ale również informacjami z audytu energetycznego
oraz Strategii rozwoju Gminy.


Powiązania między projektem a istniejącą infrastrukturą

Gmina Cielądz nie posiada sieci gazowej oraz centralnego systemu ciepłowniczego. Głównym
zasilaniem w energię cieplną dla budynków sektora publicznego są kotłownie na olej opałowy.
Mieszkańcy gminy budynki mieszkalne zasilają w energię cieplną za pomocą kotłowni opalanych
węglem oraz drewnem.
Stan obecny
W chwili obecnej budynek ośrodka zdrowia w Sierzchowach nie spełnia parametrów termoizolacyjnych
przegród zewnętrznych. Budynek powstał w połowie lat 60 xx w. i do tej pory działa zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem.
Obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się na parterze Ośrodek Zdrowia
służący gminnej społeczności oraz na piętrze dwa mieszkania. W piwnicy znajdują się pomieszczenia
magazynowe, lokatorskie oraz kotłownia ze składem opału.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane, stropy DZ-3, schody
żelbetowe, stropodach pełny na stropie DZ-3, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia
wymagań WT 2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać
termomodernizacji.
Dach wielospadowy kryty papą, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia wymagań WT
2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać termomodernizacji.
W przeważającej części (parter i piętro) okna wymienione na PCV pozostałe stare drewniane w stanie
technicznym do wymiany. Drzwi zewnętrzne i wrota drewniane stare w stanie technicznym do wymiany.
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Obiekt znajduje się w miejscowości Sierzchowy ulica Sierzchowy 61, gmina Cielądz, powiat rawski,
województwo łódzkie.
Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan. instalacja c.w. zasilana z kotłowni węglowej C.O. wodne z
lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku.
Ogrzewanie centralne grzejnikowe wodne, z rozdziałem dolnym, źródłem ciepła jest kotłownia węglowa
znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Grzejniki żeliwne członowe, zawory
przygrzejnikowe odcinające bez możliwości regulacji. W piwnicy przewody częściowo zaizolowane.
W obecnej chwili w przedmiotowym budynku występują duże straty energii cieplnej, ponoszone są
wysokie koszty ogrzewania, a zły stan techniczny wciąż się pogarsza. Ciepłochronność przegród
budowlanych nie spełnia wymagań cieplnych wg. obowiązujących norm, stolarka okienna i drzwiowa
wykazuje niską izolacyjność termiczną i niezadawalającą szczelność. W związku z powyższym
przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych przedmiotowego obiektu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w audycie energetycznym.
Zaproponowane w projekcie rozwiązania opierają się o wyniki przeprowadzonego audytu
energetycznego i obejmują optymalny wariant przedsięwzięcia modernizacyjnego. Zidentyfikowane
wyżej problemy zostaną więc rozwiązane.



Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko naturalne

Na terenie Gminy Cielądz zlokalizowane są dwa pomniki przyrody. Pierwszy z nich zawiera aleję
zabytkowych drzew (40 kasztanowców białych, 144 lipy drobnolistne, 2 wiązy szypułkowe, 1 grusza
polna), a drugi jest skupiskiem pięciu drzew o obwodach od 280cm do 375 cm. Drzewa przy drugim
pomniku przyrody zlokalizowane są na placu przykościelnym i w rejonie parafialnej w Sierzchowach.
Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są parki podworskie z wysokimi wartościami przyrodniczymi,
historycznymi oraz kulturowymi. Znajdują się one w miejscowościach:


Cielądz,



Mała Wieś,



Ossowice.

Obszar Gminy Cielądz zlokalizowany jest w dorzeczu Bzury zlewni Rawki. Przez teren gminy przepływa
rzeka Rylka będąca dopływem Rawki, wraz z dopływem prawobrzeżnym (Kanał Regnowski). Rylka jest
głównym ciekiem wodnym przepływającym przez obszar gminy w jej centralnej części z kierunku
wschodniego na zachód, a Kanał Regnowski przepływa z północy gdzie w rejonie Ossowic łączy się z
Rylką. Na południu gminy płynie rzeka Rokitna będąca zlewnią Pilicy. 2
Obszar gminy Cielądz leży w Środkowopolskim regionie klimatycznych, który charakteryzuje się:


2

wysoką ilością ciepłych i pochmurnych dni bez opadów,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz
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małą częstotliwością występowania umiarkowanie ciepłych dni oraz dni z dużym zachmurzeniem i
z opadem,



średnią częstotliwością występowania dni w których występują bardzo chłodne przymrozki, a także
dni umiarkowanie mroźne z dużym zachmurzeniem z opadem oraz pogodą dość mroźną i
pochmurną bez opadu.
Na obszarze Gminy Cielądz występują warunki solarne, które wyróżniają się wysokim

usłonecznieniem z którego roczna suma całkowitego napromieniowania wynosi 86,3 kcal/cm 2, gdzie
maksymalne wartości dla kraju to 87,8 kcal/cm 2, a minimalne 73,7 kcal/cm 2. W gminie występuje
stosunkowo duża ilość dni pogodnych z małym zachmurzeniem. Warunki termiczne dla opisywanej
jednostki samorządu terytorialnego cechują się wysokim wskaźnikiem termicznym (23°C, gdzie
najwyższy wskaźnik termiczny dla kraju jest o 1,8°C wyższy). Okres bezmroźny występujący na terenie
Gminy Cielądz jest stosunkowo długi i trwa 231 dni. Na terenie gminy przy długim okresie letnim oraz
krótkiej lub średniej zimie występuje długi okres wegetacyjny, trwający 214 dni.
Oddziaływanie na środowisko naturalne
W projekcie uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania
się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.
W oparciu o wyniki badania (audyt energetyczny) należy stwierdzić, iż projekt będzie miał korzystny
wpływ na ochronę środowiska naturalnego.
Zgodnie z przepisami zidentyfikowano oddziaływania powstałe w czasie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia, w tym oddziaływania:


bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane,



krótko– średnio- i długoterminowe,



stałe i chwilowe.

Analiza uwzględnia możliwość wystąpienia dodatkowych oddziaływań na skutek rozwoju wynikającego
z realizacji innych przedsięwzięć, mogących także spowodować oddziaływania na środowisko.
Oddziaływania w zakresie:


Użytkowania terenu: przy zachowaniu odpowiedniej organizacji placu budowy i organizacji
zaplecza socjalnego – elementy środowiska naturalnego narażone na oddziaływania krótkotrwałe
będą mogły wrócić do pierwotnych parametrów natychmiast po zakończeniu prac, a odpady –
zostaną usunięte i wywiezione na wysypisko.



Oddziaływania na atmosferę – przywóz materiałów budowlanych i ich wywóz z placu budowy na
wysypisko – spowodują przejściowy wzrost krótkotrwałego zapylenia przekraczającego normy. W
fazie realizacji wystąpią przejściowe, odwracalne oddziaływania związane z zapyleniem.



Gleb: w zakresie ochrony ziemi w czasie realizacji – prace ziemne na terenie budynku będą
wykonywane w minimalnym zakresie ponieważ terenem prac będą objęte tereny wzdłuż
budynków. Będą to zakłócenia krótkotrwałe i odwracalne. Należy jednak zadbać o oczyszczenie
placu budowy.
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Wód podziemnych – w czasie realizacji i eksploatacji – projekt nie będzie miał oddziaływania
na wody podziemne.



Wód powierzchniowych i warunków hydrogeologicznych – w czasie realizacji i eksploatacji –
projekt nie będzie miał oddziaływania na wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne.



Klimatu akustycznego: w fazie realizacji inwestycji nie wystąpią zachwiania klimatu akustycznego.



Krajobrazu: zostanie zachowany charakter istniejącej zabudowy, a zagospodarowanie terenu
po zakończeniu robót przywróci czynniki estetyczne na tym terenie. W okresie realizacji nastąpią
krótkotrwałe i odwracalne zakłócenia.



Ekosystemów: w czasie realizacji i eksploatacji projekt będzie neutralny względem oddziaływania
na ekosystemy; w zakresie oddziaływania na faunę i florę – roboty będą wykonywane bez
konieczności usuwania drzew; w miejscu prowadzenia robót nie ma gniazd ptactwa (gołębie,
sikory, wróble).

Projekt w fazie eksploatacji będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Analizę oddziaływania na środowisko wykonano na podstawie poniżej przedstawionej tabeli:

Lista pytań

Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie mogła powodować
fizyczne zmiany na danym terenie (np. pod względem cech topograficznych,
użytkowania terenu, zmian warunków hydrologicznych)?
Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane
zasoby środowiska, np. grunt, woda, surowce lub energia, a zwłaszcza jakiekolwiek
nieodnawialne lub ograniczone zasoby środowiska?
Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie wymagać
wykorzystania, przechowywania, transportu, zagospodarowania lub wytwarzania
substancji lub materiałów, które mogłyby szkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku albo
budzić wśród społeczeństwa obawy o faktyczne lub domniemane zagrożenie dla
zdrowia ludzi?
Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane
odpady?
Czy przedsięwzięcie będzie emitować do powietrza substancje zanieczyszczające lub
substancje niebezpieczne, toksyczne czy szkodliwe?
Czy przedsięwzięcie będzie powodować emisje energii (takie jak hałas, wibracje,
światło, energia cieplna lub promieniowanie elektromagnetyczne)?
Czy przedsięwzięcie będzie zagrażać skażeniem gleby lub wody na skutek
wprowadzania substancji do ziemi, do wód powierzchniowych lub podziemnych,
przybrzeżnych lub morskich?
Czy z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia będzie związane ryzyko
wystąpienia awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi lub środowisko?
Czy przedsięwzięcie będzie mogło spowodować zmiany społeczne, np. zmiany
demograficzne, zmiany sposobu życia mieszkańców lub struktury zatrudnienia?
Czy istnieją inne czynniki, które należy uwzględnić, np. inwestycje wynikające z istnienia
przedsięwzięcia, które będą mogły oddziaływać na środowisko; lub powstanie
możliwości kumulowania oddziaływań z innymi już istniejącymi lub planowanymi w
okolicy rodzajami działalności?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary chronione
na podstawie przepisów międzynarodowych, krajowych lub miejscowych, ze względu na
ich walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe lub inne, na które przedsięwzięcie
będzie mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się inne obszary ważne
lub wrażliwe ze względu na ich cechy przyrodnicze, np. obszary wodno-błotne, cieki lub

TAK /
NIE

Czy dane
oddziaływanie
może być
znaczące
TAK / NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE
TAK

NIE

NIE
NIE
NIE

NIE

NIE

NIE
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TAK /
NIE

Lista pytań
zbiorniki wodne, morska strefa przybrzeżna, góry, lasy lub puszcze, na które
przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary
wykorzystywane przez chronione, ważne lub wrażliwe gatunki roślin lub zwierząt np. w
celu rozmnażania, gniazdowania, żerowania, zimowania lub wędrówek, na które
przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary lub obiekty o
wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych, na które przedsięwzięcie będzie
mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się trasy lub obiekty
zapewniające dostęp społeczeństwa do urządzeń rekreacyjnych lub innych, na które
przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?
Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na mocno obciążone trasy
komunikacyjne, które same mogą powodować problemy środowiskowe?
Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie znajdującym się w polu widzenia
znacznej liczby osób?
Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na tereny lub obiekty o znaczeniu
historycznym lub kulturowym?
Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie nie zagospodarowanym,
powodując utratę terenów nie przekształconych dotychczas przez człowieka?
Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na obecne sposoby użytkowania terenu,
np. zabudowę mieszkaniową, obiekty przemysłowe, usługowe lub handlowe, obiekty
użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne, otwartą przestrzeń publiczną, tereny rolne,
leśne, obiekty i tereny turystyczne, tereny górnictwa podziemnego lub odkrywkowego?
Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na przyszły rodzaj użytkowania terenu,
określony w planach zagospodarowania przestrzennego?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się gęsto zaludnione
lub zabudowane obszary, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary wrażliwe
ze względu na sposób użytkowania, np. tereny szkolne, szpitale, miejsca kultu, obiekty
użyteczności publicznej, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary zawierające
ważne, wysokiej jakości lub rzadkie zasoby środowiska, np. wody podziemne, wody
powierzchniowe, zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rolnictwie, rybołówstwie
i turystyce lub zasoby kopalin, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary o wysokim
poziomie zanieczyszczeń lub obszary szkód w środowisku (np. obszary, gdzie już
przekroczone zostały standardy jakości środowiska), na które przedsięwzięcie będzie
mogło oddziaływać?
Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia
osadzania lub osuwania gruntu, erozji, powodzi albo ekstremalnych lub szkodliwych
warunków klimatycznych, np. inwersji temperatury, mgieł i porywistych wiatrów, na
skutek czego przedsięwzięcie będzie mogło powodować problemy środowiskowe?

Aby prawidłowo

zakwalifikować

dany projekt, gdzie kryterium

Czy dane
oddziaływanie
może być
znaczące
TAK / NIE

NIE

NIE

NIE
NIE
TAK

NIE

NIE
NIE

NIE

NIE
TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

jest stopień oddziaływania

na środowisko, pomocna może być powyższa tabela w postaci listy pytań. Jeżeli w wyniku odpowiedzi
na pytania wielokrotnie padnie odpowiedź „TAK”, a dodatkowo będzie ona zakwalifikowana jako
„znaczące oddziaływanie” to należy przyjąć, że opracowanie OOŚ jest konieczne. W badanym projekcie
na większość pytań pada odpowiedź „NIE”.
Polskie i unijne prawo nie nakłada więc na beneficjenta w przypadku przedmiotowej inwestycji
obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wynika to z małego lub
żadnego wpływu tego typu inwestycji na środowisko naturalne. Projekt dotyczy termomodernizacji
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budynku użyteczności publicznej, a więc nie wpłynie negatywnie na środowisko. Projekt będzie miał
zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
NATURA 2000 - Projekt nie będzie realizowany na terenach NATURA 2000 i nie będzie miał na nie
negatywnego wpływu. Wpływ pozytywny wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji niebezpiecznych
do powietrza.
Monitorowanie - Zaleca się, aby dokumentacja przetargowa zawierała zobowiązania wykonawcy
dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien zostać zobowiązany do kierowania się
odpowiednimi normami z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich prac budowlanych oraz
ograniczyć do minimum szkody w roślinności, glebie, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych,
krajobrazie oraz zakłócenia. Nie zostały określone specjalne wymogi dla fazy eksploatacji inwestycji.
Prognozowane zmiany klimatu w bezpośrednim otoczeniu projektu oraz metody przeciwdziałania.
Przewiduje się średni wzrost temperatury powietrza na terenie całej Polski. Ograniczenie tendencji jest
niezwykle trudne i wiąże się ze wspólnym działaniem na szczeblu międzynarodowym. Ważnym
elementem współpracy jest porozumienie zawarte w Paryżu pod koniec roku 2015. Po pierwsze,
porozumienie zawiera wezwanie do ograniczenia globalnego ocieplenia do najwyżej 2 st. C
w porównaniu z czasami przed wybuchem rewolucji przemysłowej w XVIII w., a najlepiej utrzymanie go
na poziomie maksymalnie 1,5 st. Po drugie, stwierdzenie, że dotychczasowe cele redukcyjne
przedstawione przez uczestników COP 21 w Paryżu (kolejnej konferencji państw-stron Ramowej
Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu z 1992 r. - UNFCCC) mocno rozmijają się z tym celem.
Według analiz naukowców, jeśli zgłoszone przez państwa cele redukcji emisji gazów cieplarnianych,
w tym najważniejszego dwutlenku węgla, wejdą rzeczywiście w życie, średnia temperatura Ziemi
podniesie się o blisko 3 st. w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi.
Zmiany klimatu są obecnie jednym z istotnych zagrożeń środowiskowych w Polsce,
społecznych i ekonomicznych. Zmiany te w kolejnych dziesięcioleciach mogą się przyczynić między
innymi do zmniejszenia zasobów wodnych, zwiększenia częstotliwości i intensywności powodzi,
topnienia lodowców, erozji gleb, a także nasilenia takich zjawisk ekstremalnych, jak: trąby powietrzne,
gradobicia czy fale mrozów oraz anomalnych upałów.
W Polsce również jest widoczny wzrost temperatury – szczególnie ciepła była ostatnia dekada
XX wieku, lecz trend wzrostowy średniej rocznej temperatury jest widoczny zarówno na stacjach
meteorologicznych położonych na obrzeżach miast, jak i tych usytuowanych w obszarach
ograniczonych wpływów antropogenicznych, jak np. na Śnieżce, gdzie wzrost ten wyniósł
0,6oC/100 lat. Podobny wzrost średniej rocznej temperatury zanotowano na stacjach położonych nad
Bałtykiem dysponujących długimi seriami pomiarowymi (Gdańsk–Wrzeszcz, Hel i Koszalin), jak również
na stacji Warszawa Okęcie. Z kolei porównanie średniej rocznej temperatury dla obszaru całej Polski
dla okresu 1991–2000 w odniesieniu do trzydziestolecia 1961–1990 (okres referencyjny WMO)
wykazało, że ostatnia dekada XX wieku była cieplejsza o 0,6oC, a największy przyrost temperatury
wystąpił w miesiącach zimowych: w styczniu o 1,9 oC i w lutym o 1,5oC. W grudniu natomiast wartości
temperatury były identyczne w porównywanych okresach, zaś w październiku i w listopadzie niższe
odpowiednio o 0,2ºC i 0,7ºC. Podobną tendencję – większego wzrostu temperatury zimą niż latem –
obserwuje się w całej Europie.
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Tabela. Zmiany średniej sezonowej temperatury europejskiej (lądowej) w latach 1850-2008
przedstawione jako odchylenie od średniej z okresu 1850–1899 (źródło: EEA)

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w 2008 r., bez uwzględnienia bilansu gazów cieplarnianych
związanego z użytkowaniem gruntów, zmianami w ich użytkowaniu i leśnictwem, wyniosła blisko
394 mln ton ekwiwalentu CO2 i od 1999 r. nie przekracza 400 mln ton ekw. CO2. W 1988 r. emisja
ta była najwyższa, osiągając 565 mln ton ekw. CO2. W latach 1988-1990 nastąpił znaczący spadek
emisji do około 454 mln ton ekw. CO2 związany z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi,
co skutkowało zapaścią wielu energochłonnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu.
Aby ograniczyć wzrost temperatury w województwie projekt przewiduje m.in.:


dzięki projektowi zmniejszy się ilość energii pierwotnej zużywanej do funkcjonowania budynku
publicznego,



znacznie zmniejszy się ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza dzięki
kompleksowej termomodernizacji obiektu,



budynek promował będzie odnawialne źródła energii;



Oddziaływanie planowanej inwestycji na społeczność lokalną/regionalną
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Cielądz jest niska emisja

pochodząca ze źródeł punktowych oraz powierzchniowych.. Emisja zanieczyszczeń pochodzi z
indywidualnych systemów grzewczych (instalacje systemów grzewczych). Głównym paliwem do
wytwarzania ciepła na terenie gminy jest węgiel oraz drewno.3 Poprzez spalanie powyższych źródeł
emitowane do powietrza są:


Węglowodory CxHy



Tlenki siarki (SO2, SO3)



Tlenki azotu (NO, NO2, N2O)

3

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Cielądz
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Tlenki węgla (CO, CO2)



Para wodna (H2O)



Cząstki stałe (popiół, sadza)4
Kolejną co do wpływu na jakość powietrza stanowi emisja komunikacyjna pochodząca z transportu

kołowego, przede wszystkim transport samochodowy (zarówno publiczny jak i prywatny). 5
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Łodzi dokonuje oceny jakości powietrza
atmosferycznego na terenie województwa łódzkiego w podziale na dwie strefy: aglomerację łódzką
(miasto Łódź) oraz strefę łódzką do której należy badana Gmina Cielądz. Według danych WIOŚ w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach na terenie analizowanej gminy nie były prowadzone badania jakości
powietrza. Najbliżej zlokalizowane punkty badań znajdowały się w Rawie Mazowieckiej oraz Białej
Rawskiej. Na podstawie powyższych badań strefa łódzka została zakwalifikowana w następującej skali:


Dla SO2,NO2,Pb w pyle PM10, benzen i CO klasę A (najłagodniejsza klasa oznaczająca niski
poziom stężenia),



Dla PM10 klasę C (najgorsza klasa oznaczająca bardzo wysoki poziom stężenia),



Dla ozonu klasę C,



Pod kątem ochrony roślin klasę A.6
Na obszarach badanej gminy nie ma zlokalizowanych składowiska odpadów. Związane jest to z

faktem położenia jednostki na obszarach ochronny głównych obszarów wód podziemnych.. Na terenie
Gminy Cielądz w 2014 roku powstało 395,74 ton odpadów, gdzie w porównaniu z 2010 rokiem (261,47
ton) liczba ta wzrosła o 21,9%. Wzrósł również wskaźnik ilości odpadów przypadających na jednego
mieszkańca gminy. W 2010 roku wynosił on 63,9 kg, a w roku 2014 było to już 84,4 kg. 7
Uzasadniając realizację projektu należy wskazać na ilość zgonów w Gminie Cielądz oraz wartość
przyrostu naturalnego. W latach 2011 – 2016 średnioroczna ilość zgonów to 54,33. Jako, że
analizowana gmina posiada stosunkowo mało mieszkańców ( 3 992 – dane na rok 20168) z tendencją
do jej spadku, realizacja projektu ośrodka zdrowia.
Tabela. Ilość zgonów i wartość przyrostu naturalnego w Gminie Cielądz
w latach 2011 - 2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zgony ogółem

55

65

48

48

54

56

Przyrost naturalny

-3

-17

2

5

-19

-20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego najczęstszym
powodem zgonów mieszkańców powiatu rawskiego (w tym Gminy Cielądz) są choroby układy krążenia.

U. LORENZ, Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz
6
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021
7
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz
8
Bank Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl
4
5
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Choroby te stanowiły przyczyny od 38% do 43% wszystkich zgonów. Drugim w kolejności powodem
śmierci ludności powiatu są choroby nowotworowe (od 18% do 26% wszystkich przyczyn), a trzecim
powodem są choroby układu oddechowego (około 10%). Realizowany projekt, będzie miał szansę
zmniejszyć ilość zachorowań oraz zgonów w powiecie rawskim. Szybko zdiagnozowane i leczone
choroby dają większe prawdopodobieństwo do zapobiegania śmierci pacjentów. Ośrodek zdrowia
zlokalizowany na terenie Gminy Cielądz daje szanse na poprawę zdrowia ludności Gminy Cielądz oraz
powiatu rawskiego.
Tabela. Zgony w powiecie rawskim w latach 2011 - 2015 według przyczyn
2011

2012

2013

2014

2015

choroby zakaźne i pasożytnicze

7

6

4

4

1

nowotwory

93

140

138

131

129

choroby układu krążenia

206

243

228

239

221

choroby układu oddechowego

47

47

52

55

79

choroby układu trawiennego

23

24

19

32

13

zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

48

48

41

30

40

inne

66

75

47

59

84

RAZEM

490

583

529

550

567

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
Projekt zakłada ograniczenia wysokiej energochłonności budynku, dzięki czemu zmniejszony
zostanie poziom szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym. Powietrze z mniejszą ilością
szkodliwych substancji daje szansę na ograniczenie występowania chorób układu krążenia, które tak
jak wcześniej zostało zaznaczone są trzecim w kolejności przyczyn czynnikiem doprowadzającym do
zgonu w powiecie rawskim.
Przedmiotowy projekt odpowiada zatem na zdiagnozowane w PGN problemy i przyczynia się do
polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez redukcję zanieczyszczeń.


Otoczenie gospodarcze
W Gminie Cielądz w 2016 roku zarejestrowane były 204 przedsiębiorstwa. W analizowanym

okresie (lata 2012 – 2016) zauważalna jest rosnąca tendencja liczby działających przedsiębiorstw na
terenie Gminy Cielądz. W porównaniu do roku 2012 liczba przedsiębiorstw w 2016 roku była większa o
17,92%. Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gminy Cielądz stanowiły w badanym okresie
jedynie około 5 % przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu rawskiego.
Tabela. Podstawowe informacje na temat przedsiębiorstw zarejestrowanych
w Gminie Cielądz
Liczba przedsiębiorstw
Dynamika liczby przedsiębiorstw

2012

2013

2014

2015

2016

173

181

183

189

204

100,00

104,62

105,78

109,25

117,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
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Spośród funkcjonujących na terenie Gminy Cielądz przedsiębiorstw, najbardziej dominują te
które zatrudniają od 0 do 9 pracowników. Stanowią one 96% wszystkich działalności gospodarczych
zarejestrowanych na terenie poddawanej analizie jednostce samorządu terytorialnego. Między 3,4%, a
3,8% wszystkich przedsiębiorstw stanowią małe przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające od 10 do 49
pracowników. W badanym okresie na terenie Gminy Cielądz funkcjonowało jedno przedsiębiorstw
zatrudniające od 50 do 249 pracowników. W latach 2012 – 2016 nie funkcjonowały firmy zatrudniające
powyżej 250 pracowników.
Tabela. Podmioty gospodarcze według liczby pracowników
2012
0-9

2013

2014

2015

2016

166

174

175

181

196

10 - 49

6

6

7

7

7

50-249

1

1

1

1

1

250-999

0

0

0

0

0

1000 i więcej

0

0

0

0

0

RAZEM

173

181

183

189

204

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
Na podstawie poniższego zestawienia (tabela 6) widać, że jedynie w na początku badanego okresu
w 2012 roku liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie badanej gminy
przewyższała liczbę nowych firm. W latach 2013 – 2016 saldo rejestracji przedsiębiorstw z terenu Gminy
Cielądz było dodatnie. Największą ilość zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych
zanotowano w 2016 roku, a ich najmniejsza liczba została zanotowana w roku 2012. Również w tym
okresie zlikwidowano najwięcej firm (17) spośród całego okresu poddanego analizie.
Tabela. Zestawienie liczby rejestracji przedsiębiorstw w Gminie Cielądz
2012

2013

2014

2015

2016

Zarejestrowane

14

16

17

15

19

Wyrejestrowane

17

8

16

8

10

Saldo

-3

8

1

7

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
W Gminie Cielądz najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w handlu hurtowym i
detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych włączając w to motocykle (według danych za
2016 rok było to 30,88% przedsiębiorstw). Udział tej sekcji w całej strukturze gospodarki gminy z roku
na rok spadał (z 35,26% w 2012 roku do 30,88% w roku 2016). Należy zauważyć jednak, że
bezpośrednia liczba firm zajmująca się tym sektorem wzrosła z 61 do 63. Drugim z kolei najbardziej
popularnym działaniem przedsiębiorstw jest budownictwo, które stanowi 17,16,% struktury
gospodarczej Gminy Cielądz. W tym przypadku liczba przedsiębiorstw jak i ich ogólny udział w
strukturze cielądzkiej gospodarki ma tendencję rosnącą (wzrost z 26 podmiotów stanowiących 15,03%
wszystkich podmiotów w 2012 roku do 35 firm stanowiących 17,16% ogółu w 2016 roku). Trzecie
miejsce zajmuje branża zajmująca się przetwórstwem przemysłowym, której udział w strukturze
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gospodarki Gminy Cielądz stanowi 9,8%. Sekcja ta zanotowała w badanym okresie wzrost
bezpośredniej liczby przedsiębiorstw z 16 w 2012 roku do 20 firm w roku 2016 . Strukturę podmiotów
gospodarczych w podziale na sekcje PKD 2007 na terenie Gminy Cielądz przedstawia
tabela 7.9
Tabela. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD
2007 w Gminie Cielądz w latach 2013 - 2016
2012

2013

2014

2015

2016

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

12

12

11

11

11

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

1

1

1

1

1

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

16

18

17

19

20

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych

0

0

0

0

0

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1

2

2

2

2

Sekcja F - Budownictwo

26

26

28

29

35

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle

61

61

59

59

63

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

6

6

5

5

6

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

1

1

1

1

0

Sekcja J - Informacja i komunikacja

1

1

2

3

3

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1

2

2

1

3

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości

1

1

2

2

2

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna

6

5

6

5

5

Sekcja N - Działalność w zakresie
administrowania i działalność wspierająca

usług

6

7

6

5

5

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

9

9

9

9

9

Sekcja P - Edukacja

7

9

9

10

10

Dane wykorzystane do analizy gospodarczej Gminy Cielądz pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i
dotyczą okresu lat 2012 - 2016
9
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Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

3

4

4

5

6

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją

3

3

3

5

6

Sekcja S,T,U - Pozostała działalność usługowa

12

13

16

17

17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
Na terenie Gminy Cielądz na 1000 mieszkańców przypada 75 osób pracujących, z czego 47,4
% wszystkich osób podejmujących zatrudnienie stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni.
W 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie Gminy Cielądz wynosiła 5,8%, z
czego dla kobiet była ona na poziomie 7,2%, a dla mężczyzn 4,8%.
Średnie wynagrodzenie w Gminie Cielądz na rok 2015 wynosiło 3 304,09 zł i było mniejsze od
przeciętnego wynagrodzenia dla mieszkańców Województwa Łódzkiego o 12,85%. Średnie
wynagrodzenie dla analizowanej jednostki samorządu terytorialnego stanowiło 79,59% przeciętnego
wynagrodzenia dla kraju.
Spośród mieszkańców Gminy Cielądz 327 osoby wyjeżdżają do pracy poza teren jednostki
samorządu terytorialnego w którym mieszkają, a 32 osób przyjeżdża do pracy na terenie gminy i
jednocześnie nie zamieszkuje obszaru gminy. Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy jest ujemne i
wynosi – 295, co może wskazywać na fakt większych wymagań mieszkańców odnośnie warunków
zatrudnienia niż tych proponowanych przez miejscowych pracodawców. 10
Wykres. Przeciętne wynagrodzenie mieszkańców Gminy Cielądz
w latach 2002 - 2015

Źródło: www.polskawliczbach.pl
Dane wykorzystane do analizy rynku pracy na terenie Gminy Cielądz pochodzą ze strony internetowej
www.polskawliczbach.pl i dotyczą 2015 roku
10
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Informacje o potencjalnej grupie docelowej oraz potencjalnych interesariuszach
projektu)

Bezpośrednią grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Cielądz.
W 2012 roku Gminę Cielądz zamieszkiwało 4 084 mieszkańców, z czego nieznacznie więcej
stanowili mężczyźni (50,91%). 49,09% tej liczby stanowiły kobiety. W tym okresie wskaźnik gęstości
zaludnienia terenów gminy wskazywał na 44 osoby/km 2. Wskaźnik ten jest bardzo mały w porównaniu
do średniej krajowej (123 os./km2), wojewódzkiego(139 os./km 2) oraz powiatowej (77 os./km 2).
Tabela. Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 – 2016 w podziale na płeć
i gęstość zaludnienia
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Kobiety

2 005

1 994

1 981

1 956

1 934

Mężczyźni

2 079

2 078

2 095

2 093

2 058

Ogółem

4 084

4 072

4 076

4 049

3 992

Wskaźnik zaludnienia (osoby/km2)

44

44

44

44

43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
Zauważalnym problemem Gminy Cielądz jest tendencja do wyludniania się i utraty
mieszkańców. Przez 5 lat (okres lat 2012 – 2016) liczba mieszkańców zmalała o 2,25% (odpływ 92
osób). Według danych na 2016 rok Gmina Cielądz liczyła 3 992 mieszkańców z czego 51,55% to
mężczyźni, a 48,45% ludności stanowiły kobiety. W analizowanym okresie spadł również bardzo niski
już wtedy wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie (43 os./km2). Podobnie jak w poprzednich latach był
niższy od przeciętnego zaludnienia kraju (123 os./km 2)województwa(136 os./km2) oraz powiatu
rawskiego(76 os./km2).
Wykres. Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 -2016

Źródło: www.polskawliczbach.pl
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Mieszkańcy gminy Cielądz zawarli w 2016 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na
1000 mieszkańców. Jest tyle samo jak dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wskaźnika
dla powiatu rawskiego (4,8). Wartość tego wskaźnika była również mniejsza od wartości dla Polski (5,0).
W badanym okresie na terenie Gminy Cielądz w poszczególnych latach przeważał ujemny przyrost
naturalny, co na pewno miało swój wpływ na spadek liczby ludności zamieszkującej opisywaną gminę.
Jedynie w latach 2013 – 2014 przyrost naturalny został zakończony z wynikiem dodatnim.
W 2016 roku przyrost naturalny wynosił -20, co opowiadało przyrostowi naturalnemu
-4,96 na 1000 mieszkańców gminy Cielądz. Urodziło się wówczas 65 dzieci, w tym 41,67% dziewczynek
i 58,33% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do
liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla powiatu (0,93) i województwa(0,75)
oraz od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (0,99).
Tabela. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Cielądz
2012

2013

2014

2015

2016

Urodzenia żywe

48

50

53

35

36

Zgony

65

48

48

54

56

Przyrost naturalny

-17

2

5

-19

-20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
W 2016 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w
wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cielądz -19. W tym samym roku 2 osoby
zameldowały się z zagranicy. Zarejestrowano wówczas 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo
migracji zagranicznych wynoszące 2. 11
Wykres 2 przedstawia jak wygląda struktura mieszkańców Gminy Cielądz analizując ją pod
kątem wieku ludności. Z danych za 2015 rok wynika, że w przypadku kobiet, Gmina Cielądz posiada
największą liczbę mieszkańców w wieku 25 lat – 29 lat oraz 55 lat – 59 lat, a w przypadku mężczyzn
osoby w wieku 20 -24 lat oraz 55 – 59 lat. Analizując wiek mieszkańców ogółem, należy stwierdzić, że
najbardziej liczną populację stanowią osoby w wieku 55 lat - 59 lat oraz 25 lat – 29 lat.12

Analiza demograficzna została wykonana na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS na lata 2012 2016
12
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Cielądz została opisana na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego zawartych na portalu www.polskawliczbach.pl
11
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Wykres. Piramida wieku mieszkańców Gminy Cielądz na rok 2015

Źródło: www.polskawliczbach.pl
Podsumowując, po wykonaniu analizy uwarunkowań demograficznych dla Gminy Cielądz należy
stwierdzić tendencję do spadku ludności, która spowodowana jest większą liczbą zgonów od liczby
urodzeń, a także ujemnym saldem migracji wewnętrznych, co świadczy o nieatrakcyjności gminy dla
tutejszej ludności.
Liczba użytkowników: 3 992 osoby (mieszkańcy terenu Gminy).
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5. Analiza wykonalności, analiza
popytu oraz analiza opcji
5.1 Analiza wykonalności
Celem

analizy

wykonalności

jest

zidentyfikowanie

możliwych

do

zastosowania

rozwiązań

inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym,
środowiskowym i instytucjonalnym.
ANALIZA WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH I BEZINWESTYCYJNEGO
Analizie poddano następujące warianty (dokładniejszy opis analizy znajduje się w dalszej części
opracowania – rozdział 5.3 Analiza opcji):


Wariant bezinwestycyjny „zaniechanie inwestycji”



Wariant inwestycyjny 1: Budowa nowego obiektu spełniającego najwyższe normy pod względem
izolacyjności (budynek pasywny)



Wariant inwestycyjny 2: Likwidacja budynku i przeniesienie jego funkcji do innego obiektu

Wariant inwestycyjny 3: Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka
Zdrowia w Sierzchowach
Wariant 3 został wybrany do realizacji ponieważ:


koszty projektu są akceptowalne i możliwe do poniesienia,



zaproponowana organizacja projektu jest skuteczna,



prace inwestycyjne należą do prostych i dają duży efekt,



projekt wpłynie na zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do powietrza,



nie ma przeszkód prawnych mogących zakłócić realizację projektu,



wariant prowadzi do zmian długoterminowych, co efektywnie wpływa na ochronę środowiska
naturalnego obszaru;

OKREŚLENIE WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
Wykaz rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny
stanu technicznego
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Zgodnie z audytem energetycznym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie
projektu, do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych:
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Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięci termomodernizacyjnego – zgodnie
z audytem energetycznym:

Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
– zgodnie z audytem energetycznym:
Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1 , obejmujący usprawnienia:
1
2
3
4
5
6

Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi z ułożeniem nowego pokrycia z
papy termozgrzewalnej
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Modernizacja przygotowania c.w.u.
Wymiana starych okien, drzwi zewnętrznych oraz wrót garażowych
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne w celu dostosowania obiektu dla osób
niepełnosprawnych
Modernizacja systemu grzewczego

Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:
1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 53,73%
Rozwiązanie

to

jest

wykonalne

m.in.

pod

względem

technicznym,

ekonomicznym,

środowiskowym i instytucjonalnym.
Aspekty formalno-prawne są istotne dla realizowanego projektu. Zanalizowano poszczególne czynniki
warunkujące właściwy przebieg inwestycji. Poniżej przedstawione są uwarunkowania prawne.
Uwarunkowania ze strony prawa własności
Gmina Cielądz, jako zarządca infrastruktury, sprawuje z mocy ustawy trwały zarząd nad nimi. Jest to
wystarczający tytuł prawny dla projektu zgodnie z wymogami prawa pod względem własności.
Nie zachodzi kolizja z własnością innych podmiotów. Nie stwierdzono nieuregulowanych kwestii
własnościowych, które mogłyby zaburzyć przebieg realizacji projektu.
Kwestie wyłączania gruntów z produkcji rolnej
Inwestor nie musi uzyskać decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. Nie przewiduje się trwałego
zajmowania na cele inwestycji jakiegokolwiek terenu obejmującego grunty rolne.
Licencje, własność intelektualna, prawa pokrewne
W toku inwestycji nie będzie użyte żadne rozwiązanie techniczne ani technologiczne wymagające
nabycia licencji lub nabycia w innej formie praw własności intelektualnej do rozwiązania technicznego.
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Ze względu na typ projektu nie można przewidzieć innego rozwiązania organizacyjnego.
W projekcie uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania
się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.
W oparciu o wyniki badania (audyt energetyczny) należy stwierdzić, iż projekt będzie miał korzystny
wpływ na ochronę środowiska naturalnego.
Polskie i unijne prawo nie nakłada na beneficjenta w przypadku przedmiotowej inwestycji obowiązku
sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wynika to z małego lub żadnego
wpływu tego typu inwestycji na środowisko naturalne. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej, a więc nie wpłynie negatywnie na środowisko. Projekt będzie miał
zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Projekt nie będzie realizowany na terenach NATURA 2000 i nie będzie miał na nie negatywnego
wpływu. Wpływ pozytywny wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji niebezpiecznych
do powietrza.

5.2 Analiza popytu
Zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, analiza popytu ma
identyfikować i ilościowo określać społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W
jej ramach należy uwzględnić bieżący (w oparciu o aktualne dane) i prognozowany popyt
(w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). W celu
prawidłowego wykonania analizy popytu należy opisać założenia oraz metodykę wykonania prognoz
popytu.
Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez
inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego
zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz ewentualnego
efektu sieciowego, związanego z koniecznością uwzględnienia faktu, iż projekt będzie stanowił część
sieci (np. transportowej lub energetycznej), co przełoży się na jego wyniki finansowe i ekonomiczne.
W projekcie nie występuje efekt sieciowy.
W ramach przedmiotowego projektu, rynkiem usług będzie obszar Gminy Cielądz.

- Metodyka wykonania prognozy popytu
Zgodnie z literaturą przedmiotu (głównie Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997, A. Zeliaś) przyjęto
metodę matematyczno – statystyczną opartą o modele trendu. Projekt dotyczy typowej infrastruktury
publicznej. Dlatego też zastosowano modele uproszczone odnosząc się do zmian społecznych na tym
terenie. Liczba korzystających z usług publicznych będzie uzależniona głównie od zmian społecznych
na terenie Gminy.
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- Prognoza dla wariantu bezinwestycyjnego
W wariancie bezinwestycyjnym nie wystąpi żadna zmiana w infrastrukturze, ani w sposobie realizacji
zadań przez Gminę Cielądz, tym samym nie przewiduje się wzrostu popytu mieszkańców na usługi
społeczne świadczone przez Gminę (opieka medyczna).
- Założenia do prognozy
Założenia do prognozy zostały oparte na analizie otoczenia makroekonomicznego oraz przemian
społecznych. Są to głównie:


zmniejszanie się liczby mieszkańców Gminy,



ujemny przyrost naturalny;

Założenia są zgodne z analizą społeczno-gospodarczą Gminy i zmianami demograficznymi.
W 2012 roku Gminę Cielądz zamieszkiwało 4 084 mieszkańców, z czego nieznacznie więcej
stanowili mężczyźni (50,91%). 49,09% tej liczby stanowiły kobiety. W tym okresie wskaźnik gęstości
zaludnienia terenów gminy wskazywał na 44 osoby/km 2. Wskaźnik ten jest bardzo mały w porównaniu
do średniej krajowej (123 os./km2), wojewódzkiego(139 os./km 2) oraz powiatowej (77 os./km 2).
Tabela Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 – 2016 w podziale na płeć
i gęstość zaludnienia
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Kobiety

2 005

1 994

1 981

1 956

1 934

Mężczyźni

2 079

2 078

2 095

2 093

2 058

Ogółem

4 084

4 072

4 076

4 049

3 992

Wskaźnik zaludnienia (osoby/km2)

44

44

44

44

43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
Zauważalnym problemem Gminy Cielądz jest tendencja do wyludniania się i utraty
mieszkańców. Przez 5 lat (okres lat 2012 – 2016) liczba mieszkańców zmalała o 2,25% (odpływ 92
osób). Według danych na 2016 rok Gmina Cielądz liczyła 3 992 mieszkańców z czego 51,55% to
mężczyźni, a 48,45% ludności stanowiły kobiety. W analizowanym okresie spadł również bardzo niski
już wtedy wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie (43 os./km2). Podobnie jak w poprzednich latach był
niższy od przeciętnego zaludnienia kraju (123 os./km 2)województwa(136 os./km2) oraz powiatu
rawskiego(76 os./km2).
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Wykres. Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 -2016

Źródło: www.polskawliczbach.pl
Mieszkańcy gminy Cielądz zawarli w 2016 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na
1000 mieszkańców. Jest tyle samo jak dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wskaźnika
dla powiatu rawskiego (4,8). Wartość tego wskaźnika była również mniejsza od wartości dla Polski (5,0).
W badanym okresie na terenie Gminy Cielądz w poszczególnych latach przeważał ujemny przyrost
naturalny, co na pewno miało swój wpływ na spadek liczby ludności zamieszkującej opisywaną gminę.
Jedynie w latach 2013 – 2014 przyrost naturalny został zakończony z wynikiem dodatnim.
W 2016 roku przyrost naturalny wynosił -20, co opowiadało przyrostowi naturalnemu
-4,96 na 1000 mieszkańców gminy Cielądz. Urodziło się wówczas 65 dzieci, w tym 41,67% dziewczynek
i 58,33% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do
liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla powiatu (0,93) i województwa(0,75)
oraz od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (0,99).
Tabela. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Cielądz
2012

2013

2014

2015

2016

Urodzenia żywe

48

50

53

35

36

Zgony

65

48

48

54

56

Przyrost naturalny

-17

2

5

-19

-20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
W 2016 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w
wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cielądz -19. W tym samym roku 2 osoby
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zameldowały się z zagranicy. Zarejestrowano wówczas 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo
migracji zagranicznych wynoszące 2. 13
Wykres 2 przedstawia jak wygląda struktura mieszkańców Gminy Cielądz analizując ją pod
kątem wieku ludności. Z danych za 2015 rok wynika, że w przypadku kobiet, Gmina Cielądz posiada
największą liczbę mieszkańców w wieku 25 lat – 29 lat oraz 55 lat – 59 lat, a w przypadku mężczyzn
osoby w wieku 20 -24 lat oraz 55 – 59 lat. Analizując wiek mieszkańców ogółem, należy stwierdzić, że
najbardziej liczną populację stanowią osoby w wieku 55 lat - 59 lat oraz 25 lat – 29 lat.14
Wykres. Piramida wieku mieszkańców Gminy Cielądz na rok 2015

Źródło: www.polskawliczbach.pl

- prognoza dla wariantu inwestycyjnego
Zakres inwestycji doprowadzi do podniesienia efektywności energetycznej budynku i jego standardu,
co pozytywnie wpłynie na jakość usług świadczonych dla interesariuszy. W związku z powyższym
należy prognozować wzrost liczby pacjentów lub osób korzystających z oferty ośrodka zdrowia.
Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obiektów użyteczności publicznej,
wpływając tym samym pozytywnie na wizerunek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach i
otoczenia wokół budynku. Najbardziej jednak znaczącym wynikiem realizacji inwestycji będzie redukcja
emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. W rezultacie jest to czynnik priorytetowy, gdyż stanowi
o atrakcyjności przestrzeni dla życia i funkcjonowania wszystkich mieszkańców tego terenu.

Analiza demograficzna została wykonana na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS na lata 2012 2016
14
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Cielądz została opisana na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego zawartych na portalu www.polskawliczbach.pl
13
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Konsekwencją poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta będzie istotna poprawa
zdrowia mieszkańców gminy Cielądz.

5.3 Analiza opcji
Zgodnie z Zasadami analiza opcji ma na celu porównanie i ocenę możliwych do zastosowania
rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności oraz wskazanie, które z
tych rozwiązań jest najkorzystniejsze.
Analizę opcji należy przeprowadzić w dwóch etapach:


etap pierwszy: analiza strategiczna – koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o
charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub środków transportu albo lokalizacja
projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na
kryteriach jakościowych.



etap drugi: analiza rozwiązań technologicznych – należy przeanalizować poszczególne
rozwiązania pod kątem technologicznym np. odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej korzystna
będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej. Do
przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach
ilościowych.

W odniesieniu do projektów nie będących dużymi projektami możliwe jest przeprowadzenie analizy opcji
w sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. Przedmiotowe rozwiązanie znajdzie
zastosowanie w odniesieniu do projektów, w których – z uwagi na brak reprezentatywnych danych – nie
ma możliwości przeprowadzenia analizy według kryteriów ilościowych. Może to dotyczyć m.in.
projektów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, w których obliczenia w analizie opcji musiałyby być
oparte na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.
W projekcie nie występuje efekt sieciowy.
W analizowanym projekcie zdecydowano się na przeprowadzenie analizy opcji w sposób
uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe.
Analiza opcji została przeprowadzona w załączonej dokumentacji audytowej. W studium wykonalności
odniesiono się więc do wariantu bezinwestycyjnego oraz innych technicznych, które nie zostały
uwzględnione w audycie. Analizę oparto na kryteriach jakościowych.
Władze Gminy przeprowadziły analizę opcji kierując się innymi, uznanymi w praktyce międzynarodowej,
kryteriami. Analizę tę przedstawiono w formie opisowej poniżej.
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Wariant bezinwestycyjny „zaniechanie inwestycji”
Wariant bezinwestycyjny negatywnie wpłynie na jakość powietrza na terenie całego województwa
łódzkiego. Jak pokazują diagnozy teren objęty projektem narażony jest na zanieczyszczenie
powietrza zarówno z emiterów punktowych jak i emisji napływowej. Dlatego też konieczne stają się
działania zmierzające do ograniczenia emisji. Brak realizacji projektu spowoduje:
- wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie realizacji projektu,
- wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa łódzkiego,
- negatywny wpływ na ogólny stan środowiska naturalnego obszaru,
- wzrost chorób układu oddechowego na terenie oddziaływania projektu,
Wariant ten nie może być więc brany pod uwagę.
Analiza strategiczna:
Projekt polega na odtworzeniu infrastruktury. Nastąpi poprawa efektywności energetycznej
infrastruktury będącej przedmiotem projektu

Wariant inwestycyjny 1 – Budowa nowego obiektu spełniającego najwyższe normy pod względem
izolacyjności (budynek pasywny).
Wariant obejmuje budowę nowego budynku, który mógłby pełnić funkcje publiczne. Wybudowany
zostałby według najwyższych standardów jeśli chodzi o funkcjonalność oraz stopień izolacyjności.
Budynek byłyby energooszczędny i oparty na odnawialnych źródłach energii. Wariant taki poprawiłby
jakość obsługi mieszkańców i znacznie ograniczył koszty utrzymania obiektów publicznych. Jednak
jest niewykonalny pod względem finansowym. Budowa nowego obiektu to znaczne koszty.
Ograniczony budżet nie pozwala w tym momencie na realizację tak kosztownych i skomplikowanych
projektów. Wariant taki jest więc niemożliwy do realizacji.
Wariant ten nie może być brany pod uwagę.

Wariant inwestycyjny 2 – Likwidacja budynku i przeniesienie jego funkcji do innego obiektu.
Wariant przewiduje likwidację budynku i przeniesienie jego funkcji do innego obiektu, który spełnia
najwyższe normy jeśli chodzi o energochłonność. Problemem jest fakt, że na terenie realizacji
projektu brak innych obiektów, które mogłyby pomieścić czy skupić usługi społeczne. Dlatego też
realizacja takiego wariantu jest niemożliwa.

Wariant inwestycyjny 3 – Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”
Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
poprzez

głęboką

termomodernizację

budynku

użyteczności

publicznej

Gminy

Cielądz.

Nieekonomiczne energochłonne instalacje źródła energii, brak izolacji termicznej, mało sprawne
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wentylacje powodują duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję
zanieczyszczeń. W tym celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację
budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach.
Elementem uzupełniającym projektu będzie dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wykonanie prac podnoszących standard użytkowania obiektu użyteczności
publicznej. Po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego
projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła
przez przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku
przenikania przez okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi
również podwyższenie sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i
dostosowanie instalacji c.o. Dodatkowo przewiduje się modernizację c.w.u, modernizację oświetlenia
wbudowanego. W ramach kosztów niekwalifikowalnych zostanie wykonana także dokumentacja
techniczna. Efektem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w
postaci znacznych oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne
zaoszczędzone przez ośrodek zdrowia.
Termomodernizacja prowadzi do redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, a zatem do
obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Działania prowadzone w ramach
inwestycji znacząco poprawiają stan techniczny budynku.
W ramach przedstawianego przedsięwzięcia w budynku ośrodka przeprowadzone zostaną
następujące prace termomodernizacyjne:


Wymiana starych okien, wrót i drzwi wejściowych,



Ocieplenie ścian zewnętrznych,



Ocieplenie stropodachu,



Modernizacja systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. i modernizacja (wymiana)
oświetlenia

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na
- studium wykonalności,
- audyt energetyczny,
- PFU
- promocję projektu,
- nadzór inwestorski.
Wariant 3 został wybrany do realizacji ponieważ:


koszty projektu są akceptowalne i możliwe do poniesienia,



zaproponowana organizacja projektu jest skuteczna,



prace inwestycyjne należą do prostych i dają duży efekt,



projekt wpłynie na zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do powietrza,



nie ma przeszkód prawnych mogących zakłócić realizację projektu,



wariant prowadzi do zmian długoterminowych co efektywnie wpływa na ochronę środowiska
naturalnego obszaru
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6. Informacje i analizy specyficzne dla
danego rodzaju projektu lub
sektora
 ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH


Zgodność inwestycji z typem projektu

Tak. Inwestycja jest zgodna z typem projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne i wynika ze
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.1.4 Opis projektu
Audyt energetyczny str. 24-28


Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi

Tak. Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności
dotyczącymi stosowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, prawa budowlanego i ochrony
środowiska.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu
Rozdział 4.3 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu


Wykonalność techniczna / technologiczna projektu

Opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest
poprawny. Wnioskodawca posiada audyt energetyczny dla budynku objętego projektem, a prace
zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu. Projekt wynika z Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Opis pozwala na zidentyfikowanie i ocenę produktów analizowanego projektu. Proponowane
rozwiązanie bierze pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i zapewnia funkcjonowanie
majątku przynajmniej w okresach referencyjnych.
Opisano również wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego,
złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu.
Projekt jest stosunkowo łatwy w realizacji. Harmonogram nie jest złożony.
Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami oraz z
wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
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Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu
Rozdział: 5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji


Wykonalność finansowa / ekonomiczna projektu

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie. Koszty kwalifikowalne
w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości. Koszty uwzględnione w projekcie
są niezbędne do jego realizacji i osiągnięcia celów projektu. Poziom dofinansowania został ustalony z
uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód oraz przepisów dotyczących
pomocy publicznej. Projekt nie należy do projektów generujących dochód.
W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej – nie występuje.
Poziom dofinansowania ustalono na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podatek VAT
uznano za koszt niekwalifikowany zgodnie z Regulaminem Konkursu. Kosztem kwalifikowanym są
wyłącznie nakłady inwestycyjne o wartości netto. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono również
część kosztów całkowitych dla wydatków uznanych za niekwalifikowane.
Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów
dotyczących pomocy publicznej.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział: 7.6. Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE
Rozdział: 7.9. Analiza trwałości finansowej projektu


Wykonalność instytucjonalna

Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu, przygotowano odpowiedni sposób wdrażania
projektu.
Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, podmiotu
którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Obsługa techniczna, konserwacja oraz
bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zadaniem własnym Gminy.
Struktura Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie, obecnie na bieżąco wykonuje zadania o
podobnej

skali,

infrastrukturalne

realizując
jak

i

projekty

społeczne.

dofinansowywane
Urząd

dysponuje

ze

środków

odpowiednim

zewnętrznych,
zapleczem

zarówno

technicznym,

wykorzystywanym na co dzień przez pracowników (m.in. komputery, telefony czy drukarka), które
gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym. Projekt będzie realizowany w oparciu o
potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Gminy Cielądz. Wójt Gminy Cielądz będzie
odpowiedzialny za zachowanie celów projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Pracownicy Urzędu posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za realizację i nadzór projektu w fazie
inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz zespół ds. zarządzania projektem
składający się z pracowników Urzędu. Przedsięwzięcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie
sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy, tj. Gminy Cielądz.
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Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury
wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu


Realność wskaźników

Wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć. Wskaźniki
w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy założonych w projekcie nakładach i
sposobie realizacji projektu.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 3.2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora (część: Analiza
ilościowa)


Trwałość projektu

W studium wykonalności opisano trwałość finansową i instytucjonalną projektu.
Deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są
wystarczające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji.
Zgromadzone środki finansowe na udział własny w inwestycji oraz wygenerowane oszczędności,
zapewnią utrzymanie projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne
i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po
jego zakończeniu. Wnioskodawca będzie wykorzystywał produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem,
a projekt w pełni spełnia założone w nim cele. Powstała w ramach projektu infrastruktura przyczyni się
do realizacji celów bezpośrednich, szczegółowych, strategicznych i ogólnych wskazanych we wniosku
oraz w Studium. Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny
i techniczny Gminy Cielądz.
Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 operacja nie
ulegnie modyfikacjom mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Wnioskodawca
zapewni trwałość projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu
Rozdział 7.9 Analiza trwałości finansowej projektu
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Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej

Tak. Gmina Cielądz posiada uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest z nim zgodny.
Załączono do wniosku o dofinansowanie plan gospodarki niskoemisyjnej oraz pozytywną opinię
dotyczącą PGN dla obszaru, na którym będzie realizowany projekt.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu


Uwarunkowanie inwestycji audytem energetycznym

Tak. Zakres projektu jest zgodny z zaleceniami wynikającymi z audytu energetycznego (wybór
optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku). Dokładny wykaz robót
znajduje się w audycie energetycznym.
Spełnienie kryterium: 100%
Audyt energetyczny str. 24-28 + załączniki do audytu


Planowany stopień efektywności energetycznej

Tak. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanego
budynku o co najmniej 25%. Wartość wynika z załączonego audytu energetycznego, z którego wynika
również optymalne rozwiązanie pod względem ekonomiczno-technicznym.
Stopień zwiększenia efektywności energetycznej wynosi 53,73%.
Spełnienie kryterium: 100%
Audyt energetyczny str. 26-27

 PROJEKTY, DLA KTÓRYCH ELEMENTEM
INDYWIDULANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


JEST

ZASTOSOWANIE

Planowana redukcja emisji CO2 o minimum 30 % - dla projektów dotyczących zamiany
spalanego paliwa

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana spalanego paliwa zgodnie z zapisami audytu i PFU.
Planowana redukcja CO2 wyniesie 21,92 ton/rok (58,69%), czyli warunek pozostaje spełniony.
Informacje:
Audyt energetyczny, strona 39
Spełnienie kryterium: 100%


Zgodność z normą PN EN 303-5:2012 – dotyczy projektów zakładających zakup
indywidualnego urządzenia grzewczego na paliwa stałe

Dotyczy. W projekcie zaplanowano zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe,
urządzenia te spełnią wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012. W budynku ośrodka

Strona 121 z 173

Studium wykonalności dla projektu:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”

zdrowia wykonane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na biomasę. Kocioł ten będzie
spełniać wymogi normy: PN EN 303-5:2012.
Rozdział 4.1.4: Opis projektu
Spełnienie kryterium: 100%


Uwarunkowania prawne w zakresie ekoprojektu- dla projektów dotyczących wymiany
urządzeń do ogrzewania

Zastosowane do ogrzewania urządzenie, charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 roku
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały
określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009.
Zastosowane w projekcie urządzenia do ogrzewania zwiększą efektywność energetyczną, przy
jednoczesnym

zmniejszeniu

emisji

zanieczyszczeń

do

atmosfery.

Przewidziane

prace

termomodernizacyjne dla budynku, obniżą wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) do wartości mniejszej, niż obecnie obowiązująca wartość
minimalna (wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)).
Projekt jest zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. dotyczącym
wymiany urządzenia do ogrzewania charakteryzującego się obowiązującym do końca 2020 roku
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń.
Źródło informacji:
Rozdział 4.1.4 Opis projektu
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
Dokładny wykaz robót znajduje się w audycie energetycznym str. 24-28
PFU str. 22-25
Spełnienie kryterium: 100%


Wsparcie w zakresie szczególnie uzasadnionych przypadków, wynikających z
technicznych uwarunkowań

W budynku ośrodka zdrowia zainstalowane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na
biomasę. Przyjęcie tego rozwiązania wynika z technicznych uwarunkowań wykazanych w audycie
energetycznym, które gwarantuje osiągnięcie zwiększenia efektywności energetycznej w budynku o
53,73%.
Źródło informacji:
Rozdział 4.1.4 Opis projektu
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
Audyt energetyczny str. 18, 22-28
Spełnienie kryterium: 100%
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Zasadność ekonomiczna projektu

Realizacja projektu znajduje się na obszarze wsi Sierzchowy, które nie posiada rozwiniętej infrastruktury
sieci ciepłowniczych oraz obszar ten nie jest objęty planem budowy powyższej instalacji. Zastosowanie
wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla przedmiotowego budynku jedynym możliwym rozwiązaniem.
Źródło informacji:
Rozdział 4.1.4 Opis projektu
Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
Spełnienie kryterium: 100%

 PROJEKTY Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW OCHRONY
ZDROWIA


Projekt jest zgodny z odpowiednią mapą potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy)

Dotyczy.
Projekt realizuje działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu
Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Natomiast zakres projektu wynika ze
zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną
oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na obszarze gminy
Cielądz, powiat rawski, województwa łódzkiego potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych.
DEMOGRAFIA REGIONU
Obecnie województwo łódzkie, które liczy 2,5 mln osób (6,5 proc. ludności Polski) jest jednym z
najstarszych demograficznie regionów w Polsce. Cechuje je niskie oczekiwane dalsze trwanie życia
(zarówno noworodków jak i osób w wieku 60 lat) oraz najmniejsza płodność w skali całego kraju.
Niekorzystna sytuacja regionu ze względu na wskaźniki przeżywalności zwraca uwagę na stan zdrowia
ludności dorosłej, zaś stopień zaawansowania procesu starzenia się regionu wskazuje na znaczenie
potrzeb zdrowotnych osób starszych.
Liczba mieszkańców województwa łódzkiego spadnie do 2029 r. o 183,7 tys. osób, czyli o 7,3 proc., a
więc znacznie silniej niż w skali kraju. Także zmiany struktury według wieku należą do najsilniejszych
w Polsce – ludność województwa będzie się intensywnie starzeć podobnie jak ludność w wieku
produkcyjnym. Analogiczne zmiany są przewidywane w większości powiatów regionu, choć będą
przebiegać z różnym nasileniem. Na tle województwa wyróżnia się niekorzystnie Łódź, która będzie
nadal doświadczać depopulacji, zaś jej ludność będzie się starzeć najsilniej. Intensywne starzenie się
ludności zwiększy zapotrzebowanie na usługi zdrowotne dla ludności w starszym wieku, a konieczna
poprawa szans przeżywalności wymaga rozwoju usług dla ludności dorosłej.
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Do najważniejszych problemów zdrowotnych mieszkańców polski należą: choroby układu krążenia,
choroby nowotworowe, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, urazy,
zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, choroby układu oddechowego oraz
choroby układu nerwowego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Zarówno subiektywne,
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jak i obiektywne mierniki stanu zdrowia ludności wskazują, że stan zdrowia społeczeństwa polskiego
jest gorszy od przeciętnego dla ogółu mieszkańców Unii Europejskiej. Obecnie mężczyźni w Polsce
żyją przeciętnie o prawie pięć lat krócej niż wynosi średnia długość życia mężczyzn w krajach Unii
Europejskiej ogółem, natomiast kobiety o dwa lata krócej. Bardzo wyraźnie zaznacza się w Polsce
niekorzystne zjawisko dużej nadumieralności mężczyzn w stosunku do kobiet i w konsekwencji
znacznie krótsze trwanie ich dalszego życia niezależnie od wieku. W Polsce występuje dosyć wyraźne
zróżnicowanie międzywojewódzkie długości trwania życia, przy czym od lat przeciętnie najkrócej żyją
mieszkańcy województwa łódzkiego, wśród kobiet tylko w niewiele lepszej sytuacji są mieszkanki
województwa śląskiego. Natomiast najdłuższego życia mogą oczekiwać mężczyźni w województwach
podkarpackim i małopolskim oraz kobiety w województwach podlaskim i podkarpackim. Różnica w
długości życia mieszkańców tych skrajnych województw wynosi obecnie w przypadku mężczyzn 3,7
roku, a w przypadku kobiet 2,6 roku. Należy zwrócić uwagę, że w województwach łódzkim, podlaskim i
warmińsko-mazurskim mężczyźni żyją krócej niż kobiety przeciętnie o ponad dziewięć lat.
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W maju 2015 roku w woj. łódzkim zarejestrowanych było 446 podmiotów świadczących świadczenia
podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 130 (blisko 30%) znajdowało się w Łodzi. Na 1 podmiot
podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) w woj. łódzkim przypada 5,6 tys. mieszkańców. Największa liczba
mieszkańców przypada na 1 POZ w powiecie łaskim (10,1 tys.), najmniej w powiecie poddębickim (3,8
tys.). Przeciętnie liczba świadczeń przypadająca na jednego mieszkańca województwa łódzkiego
wynosi 4,32. Częściej ze świadczeń korzystają kobiety (przeciętnie 5,32 świadczeń) niż mężczyźni (3,42
świadczenia na mieszkańca). Przeciętnie, z największej liczby świadczeń POZ korzystali mieszkańcy
powiatu miasto Łódź (4,4). W przypadku pozostałych powiatów liczba świadczeń nie była niższa niż 4,1
świadczenia na mieszkańca. Z kolei liczba świadczeń w przeliczeniu na jeden podmiot świadczący
usługi POZ jest największa w powiecie łaskim (64,3 tys.), natomiast najmniej w ujęciu przeciętnym
udziela POZ w powiecie poddębickim (25,1 tys.).
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Natomiast w roku 2013 na terenie woj. łódzkiego znajdowało się 149 podmiotów ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, w których realizowano świadczenia kardiologiczne. Spośród powiatów województwa
łódzkiego najwięcej podmiotów AOS ulokowanych było w Łodzi (62).
MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE:
Kardiologii
W 2013 r. w województwie łódzkim zdiagnozowano 25,7 tys. nowych zachorowań na choroby
kardiologiczne - była to 6. najwyższa wartość wśród województw. W przeliczeniu na 100 tys.
mieszkańców było to 1024 - najwyższa wartość w kraju. W województwie najczęstszymi rozpoznaniami
były: choroba niedokrwienna serca (648 ropoznań na 100 tys. mieszkańców) oraz pozostałe zaburzenia
rytmu i przewodzenia (377 ropoznań na 100 tys. mieszkańców). Choroby serca są pierwsza co do
częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa łódzkiego, podobnie jak w przypadku
wszystkich pozostałych województw. Najczęstszymi przyczynami zgonów w województwie łódzkim były
niewydolność serca i kardiomiopatie, które odpowiadały za 52,8% ogółu zgonów z powodu chorób
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serca. Wartość wskaźnika SMR jest wyższa o 47,1% od poziomu ogólnopolskiego, przy czym
najwyższe

wartości

odnotowywane

były

w

powiatach:

radomszczańskim,

wieruszowskim,

pajęczańskim, zgierskim i pabianickim, a najniższy w Skierniewicach. Druga z najczęstszych przyczyn
zgonów w województwie łódzkim stanowiła choroba niedokrwienna serca, która była odpowiedzialna za
30,7% ogółu zgonów z powodu chorób serca. Wartość wskaźnika SMR choroby niedokrwiennej serca
jest niższa o 22,5% od poziomu ogólnopolskiego, przy czym najwyższe wartości odnotowywane były w
powiatach opoczyńskim i skierniewickim, a najniższy odnotowano w powiatach wieluńskim i
pabianickim. Zatorowość płucna stanowiła przyczynę 1,8% ogółu zgonów z powodu chorób serca
mieszkańców województwa łódzkiego. Wartość ta jest niższa od ogólnopolskiej, która kształtuje się na
poziomie 2,2%. Wartość wskaźnika SMR dla zatorowości płucnej jest 16,8 niższy w stosunku do
poziomu ogólnopolskiego, a jego najwyższą wartość odnotowano w powiecie łęczyckim. Migotanie i
trzepotanie przedsionków stanowiły przyczynę 0,7% ogółu zgonów z powodu chorób serca
mieszkańców województwa łódzkiego. Wartość ta jest niższa do ogólnopolskiej, która kształtuje się na
poziomie 1,5%. Natomiast wartość wskaźnika SMR jest wyraźnie niższa tj. o 53,6% w stosunku do
poziomu ogólnopolskiego.
Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, ze w okresie 2015-2025 w województwie
łódzkim zachorowalność wzrośnie z poziomu 26,1 tys. do poziomu 28,4 tys. ( +2,3 tys.; +8%; 6.
najwyższa wartość w kraju). Pod względem dynamiki wzrostu zachorowalności województwo jest na
miejscu 16. w Polsce. W województwie łódzkim należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na
operacje kardiochirurgiczne. Przyjmując maksymalny wskaźnik liczby operacji przypadających na jedna
sale operacyjną na poziomie 569 (tyle maksymalnie przeprowadzono operacji na jedną salę w 2014
roku), można stwierdzić, że ośrodek w województwie będzie bliski całkowitemu wykorzystaniu zasobów.
W województwie łódzkim na przestrzeni prognozowanych lat (2016-2029) same zmiany w strukturze
ludności względem wieku, płci, miejsca zamieszkania spowodują zwiększenie zapotrzebowania na
procedury realizowane w pracowniach hemodynamicznych o 12,9%.
Chorób aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego
W okresie 2012-2014 w województwie łódzkim stwierdzono 8024 zgony z powodu pozostałych chorób
układu krążenia, z których 95,5% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszym, 36,5% zmarłych stanowili
mężczyźni. Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie łódzkim
wynosił 106,2/100 tys. ludności i był praktycznie na poziomie ogólnopolskim (niższy o 0,8%). Ta wartość
współczynnika plasuje województwo na 9. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej
wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest nieznacznie niższy niż w kraju (o 3,4%), natomiast poziom
umieralności kobiet jest podobny do poziomu umieralności w kraju (wyższy jedynie o 0,2%).
Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 8. miejscu, kobiet na 9.,
licząc od wartości najwyższych. Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców
województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa tymi chorobami
jest niższe od ogólnopolskiego o 12,4%. Wartość SMR w województwie łódzkim plasuje je na 12.
miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest
niższy o 11,0% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest niższy o 13,2%. Wartości wskaźników SMR wśród
mężczyzn i kobiet są na tym samym 12. Miejscu, licząc od najwyższych wartości. SMR w powiatach
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województwa wahał się pomiędzy 0,599 a 1,431. W 16/24 powiatów województwa łódzkiego
umieralność z powodu pozostałych chorób układu krążenia jest wyższa od ogólnopolskiej. Wskaźnik
SMR w żadnym z powiatów nie należy do 10% najwyższych w kraju.
Chorób dziecięcych
Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską oraz zakładanym harmonogramem prac mapa potrzeb
zdrowotnych w zakresie chorobowości i zgłaszalności chorób dziecięcych w podstawowej opiece
zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostanie przygotowana do dnia 31 grudnia 2017
r.
Inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku Ośrodka zdrowia w Sierzchowach oraz jego
dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych wynika ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb
zdiagnozowanych w mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa łódzkiego. Poprzez zmianę źródła
ciepła w budynku znacząco zredukuje się emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto
poprawa standardu przychodni zwiększy kompleksowość dostępnych usług oraz rozwinie się opieka
koordynowana w placówce zgodnie z założeniami opieki koordynowanej. Zwiększenie dostępności dla
osób niepełnosprawnych wpłynie pozytywnie na możliwości w korzystaniu z usług leczniczych i dostępie
do opieki zdrowotnej w Gminie.
Wnioskodawca

zaplanował działania inwestycyjne, które zapewnią perspektywiczny rozwój usług

medycznych, zgodnych z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców gminy Cielądz. Realizacja inwestycji
w infrastrukturę ochrony zdrowia, w której będą świadczone usługi medyczne przyczyni się do poprawy
zdrowia w regionie. Inwestycja wpłynie pozytywnie na redukcję zachorowalności na choroby serca, oraz
cywilizacyjne choroby układu oddechowego, takie jak POChP czy astma.
Przedmiotowy projekt dotyczy inwestycji w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która została
zmapowana w mapach potrzeb zdrowotnych.
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca dostęp do
świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz
nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski.
Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach
uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).
Przedmiotowy projekt jest zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych – z mapami dziedzinowymi dla 30
grup chorób oraz mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii i onkologii. Diagnoza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wymieniona w każdej z ww. map. Zakres działań przewiduje
zgodność z mapami potrzeb zdrowotnych, ze względu na charakter projektu – Podstawowa Opieka
Zdrowotna, przyjąć należy, że zgodny jest właściwie z każdą ww. wskazaną mapą potrzeb zdrowotnych.
Diagnoza właściwie każdego schorzenia, niezależnie od przyczyny czy miejsca jego występowania
wydawana jest przez lekarza POZ, który następnie kieruje pacjenta na leczenie specjalistyczne.
Wnioskodawca nie wskazuje konkretnych stron w odniesieniu do dokumentów, ponieważ w każdej z
wymienionych map potrzeb zdrowotnych znajduje się rozdział opisujący diagnozę deficytów i potrzeb.
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Potrzeba realizacji inwestycji została wskazana właśnie w rozdziale dotyczącym w związku z czym
Wnioskodawca nie powiela istniejacych zapisów.
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został określony w
rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013, poz. 1248), natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki
szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133).
Zgodnie z powołanymi wyżej rozporządzeniami świadczenia lekarza POZ obejmują:


profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz
szczepienia ochronne,



świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,



udzielanie porad w leczeniu schorzeń,



orzekanie o stanie zdrowia,



inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieka, w tym: kierowanie do poradni
specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitacje i leczenie uzdrowiskowe,
kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
wystawianie zleceń na realizacje świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
Świadczenia gwarantowane lekarza POZ obejmują również świadczenia medycznej diagnostyki
laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, określone w załączniku do rozporządzenia.

Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego m.
in. transport sanitarny chorych, mapy potrzeb zdrowotnych koncentrują się na czterech głównych
obszarach: świadczeniach lekarza POZ (LEK), świadczeniach pielęgniarki POZ (PIE), świadczeniach
położnej POZ (POL) oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NSOZ).
Wykresy kołowe na poniższej mapie przedstawiają procentowy udział najczęstszych zakresów
świadczeń dla każdego województwa.
Analizując mapę można zauważyć, iż świadczenia objęte umowami różnią się względem
województw. Dla przykładu w województwie wielkopolskim dominują umowy zawierane tylko na
jeden typ świadczenia podczas gdy w województwie łódzkim dominują umowy łączne na trzy
świadczenia (świadczenia lekarzy POZ + świadczenia pielęgniarki POZ + świadczenia położnej
POZ). W miejscach gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń,
konieczna

jest

bardzo

dobra

koordynacja

udzielania

tych

świadczeń

pomiędzy

świadczeniodawcami.
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Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych
Analizując powyższą sytuację w województwie łódzkim, wskazującą na nie najwyższą liczbę
świadczeniodawców, inwestycja Wnioskodawcy łącząca różne rodzaje świadczeń (lekarz, pielęgniarka,
położna) odpowiada na potrzeby województwa.

Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych
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Powyższa mapa przedstawia liczbę świadczeń w ramach POZ na 100 tys, mieszkańców, wskazującą
na realizację bardzo wysokiej ilości świadczeń POZ w województwie łódzkim. Wykresy kołowe wskazują
na bardzo wysoki udział świadczeń lekarza POZ w województwie.
Analizując sytuację w samym województwie, można zauważyć dość duże rozbieżności w ilości
świadczeń POZ w poszczególnych powiatach. Analizując powiat rawski, w którym zlokalizowana jest
przedmiotowa inwestycja, można stwierdzić wysoką na tle województwa liczbę świadczeń na 10 tys.
mieszkańców. Ponadto, jak wynika z poniższej mapy, świadczenia te są realizowane głównie dla
mieszkańców powiatu, z małym ułamkiem pacjentów spoza powiatu rawskiego. Analizując jednak
sytuację w okolicznych powiatach zauważyć można większy odsetek pacjentów spoza powiatów, co
oznacza, że pacjenci z powiatu rawskiego kierowani są do powiatów ościennych w związku z brakami
sprzętowymi w powiecie rawskim.
Inwestycja Wnioskodawcy jest zgodna z mapami potrzeb zdrowotnych i mieszkańców powiatu
rawskiego, ma na celu rozwój modelu opieki koordynowanej oraz odejście od zinstytucjonalizowanych
form opieki na rzecz lokalnych społeczności poprzez zabezpieczenie interesów społecznych dzięki
inwestycji w roboty budowlane w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach.

Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych
Mapy potrzeb zdrowotnych wskazują także na wysokie obciążenie placówek Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w powiecie rawskim. Na poniższych mapach można zauważyć liczbę placówek POZ w
województwie łódzkim w podziale na powiaty, która jest stosunkowo niska. Kolejna mapa wskazuje na
średnią ilość pacjentów przypadających na jednego lekarza POZ.
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Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych
Analizując sytuację w województwie łódzkim powiat rawski wyróżnia się jedną z niższych wartości liczby
placówek POZ. Odbija się to na liczbie ilości pacjentów przypadających na jednego lekarza, która jest
jedną z wyższych w województwie. Podsumowując powyższe dane zaczerpnięte z map potrzeb
zdrowotnych, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie rawskim jest niska, w związku z
czym należy podejmować działania umożliwiające ograniczenie czasu trwania diagnozy i szybkie
kierowanie pacjentów do specjalistów. W związku z wysoką liczbą pacjentów należy prowadzić działania
skoordynowane, poprawiające jakość diagnozy jak i skracające jej czas. Inwestycja Wnioskodawcy
wpisuje się w realizację potrzeb regionu i pozwala na poprawę sytuacji pacjentów w powiecie rawskim.
Inwestycja ma na celu zabezpieczenie interesów społecznych w postaci zapewnienia ciągłego,
nieprzerwanego dostępu do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poprawy jakości

Strona 130 z 173

Studium wykonalności dla projektu:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”

infrastruktury zdrowia, która jak widać w powyższej analizie jest niezwykle niezbędna w powiecie
rawskim.
Spełnienie kryterium: 100%

 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE


Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy

Wnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu. Potencjał instytucjonalny wnioskodawcy gwarantuje
wykonalność instytucjonalną projektu oraz trwałość i zachowanie celów projektu w okresie analizy.
Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny
Urzędu Gminy Cielądz. Gmina z powodzeniem zrealizowała projekty współfinasowane ze środków
zewnętrznych, co potwierdza bogate doświadczenie i gwarantuje prawidłową realizację i rozliczenie
projektu oraz utrzymanie celów projektu przez przynajmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej.
Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE.
Wnioskodawca jest beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, którego
wartość wydatków kwalifikowalnych jest równa lub wyższa od wartości wydatków kwalifikowalnych
ocenianego projektu, np. projekt pn. „„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
GMINY CIELĄDZ POPRZEZ: BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I
MODERNIZACJĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI
KANALIZACYJNEJ„
Wnioskodawca był beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, który
został zakończony i rozliczony do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie dla ocenianego projektu.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu


Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami

Wymienione poniżej projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność
wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest
ochrona środowiska, w tym poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wszystkie
projekty były/ będą realizowane na obszarze województwa łódzkiego. Podczas realizacji tak wielu
projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty wzmacniają się nawzajem.
Wpływają na polepszenie warunków jakości życia mieszkańców oraz na polepszenie jakości środowiska
naturalnego. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego.
Projekt jest spójny z projektami realizowanymi (lub planowanymi do realizacji) przez gminę, jak również
projektami realizowanymi przez województwo. Projekt jest komplementarny do innych działań
realizowanych na obszarze:
Projekt komplementarny zrealizowany przez Wnioskodawcę:
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„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIELĄDZ POPRZEZ:
BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I

MODERNIZACJĘ GMINNEJ

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ„
Kontynuacją przyjętej strategii są przedsięwzięcia termomodernizacyjne zaplanowane w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cielądz dla budynków gminnych, m.in:


Zespół Szkół w Cielądzu;



Szkoła Podstawowa w Sierzchowach;



Dom środowiskowy w Gułkach;



Świetlica środowiskowa w Kuczyźnie;



Świetlica środowiskowa w Komorowie;



Budynek OSP Grabice;

oraz szereg inwestycji dotyczących promowania działań niskoemisyjnych na obszarze całej gminy i
edukacja ekologiczna.
Projekty komplementarne wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru
Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków:


Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków
Zespołu Szkół w Żytnie



Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w
Tomaszowie Mazowieckim



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie



Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zespołu szkół w Łyszkowicach



Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Radomsku



Ochrona

powietrza

Gminy

Św.

Małgorzaty

poprzez

Termomodernizacje

budynków

użyteczności publicznej


Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne



Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne



Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w
zasobach Miasta Łęczyca



Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie
przy ul. Barlickiego 15



Program

zarządzania

energią

w

budynkach

użyteczności

publicznej

Powiatu

Zduńskowolskiego -Etap


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograniczenie niskiej emisji
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Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z
remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy
Witonia



Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Grabica poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w Krzepczkowie Starym i Kamocinie



Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach



Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z
zagospodarowaniem terenu



Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach



Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w
Dańkowie wraz z termomodernizacją



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska



Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli
Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację



Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wola
Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację



Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Drzewica



Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów



Termomodernizacja

wielorodzinnego

komunalnego

budynku

mieszkalnego

przy

ul.

Czaplinieckiej 44 D - Felek


Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej



Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Żarnów



Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian
zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji
c.o



Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi



Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły
Podstawowej w Wągrach



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn



Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie



Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie i termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich
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Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku
Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium i rozwiązują ten sam
problem. Projekt nie jest uzależniony od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia. Projekt jest więc
elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych na terenie
województwa łódzkiego, powiatu rawskiego, Gminy Cielądz. Projekt stanowi integralną całość i wpływa
wymiernie na jakość powstałej infrastruktury.
Wymienione projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność
wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest
poprawa efektywności energetycznej infrastruktury poprzez głęboką termomodernizację budynków.
Z diagnozy stanu powietrza województwa łódzkiego przeprowadzonej do opracowania rocznych ocen
jakości powietrza WIOŚ oraz programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej wynika, że emisja
substancji niebezpiecznych do powietrza nie ma wyłącznie wpływu punktowego. Wpływa ona na ogólny
stan powietrza województwa łódzkiego. Realizacja pojedynczego projektu na terenie danej gminy nie
wpływa tylko na daną gminę, lecz również na mieszkańców gmin ościennych i całego województwa.
Tylko działania skoordynowane, wspólne w obrębie dużego terytorium geograficznego mogą przynieść
wymierny efekt w powstanie ograniczenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. Wymienione
projekty są wobec siebie komplementarne w zakresie, w jakim wszystkie realizują jeden wspólny cel,
jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, poprawy efektywności
wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska
poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych
odpadów. Wszystkie wymienione projekty są realizowane na obszarze województwa łódzkiego.
Podczas realizacji tak wielu projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty
wzmacniają się nawzajem. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, w tym w zakresie polepszenia jakości
środowiska w tym w szczególności powietrza. Ww. projekty polegają na termomodernizacji budynków,
termoizolacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Zastosowane technologie wspólnie prowadzą do
poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych, (m.in. w
wyniku wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii w budynkach
mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej). Ww. projekty poprawiają stan środowiska poprzez
redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów
na terenie całego regionu łódzkiego. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń redukuje zjawiska smogu w
całym regionie. Projekty przyczyniają się do poprawy stanu jakościowego powietrza a tym samym do
poprawy warunków życia w regionie. Wpłynie to na stan zdrowia mieszkańców całego regionu łódzkiego
w tym mieszkańców Gminy Cielądz. Warto także zauważyć, że występuje również komplementarność
nie tylko pod względem wpływu na powietrze, ale również wody powierzchniowe czy gruntowe
(zanieczyszczenia przedostają się do gleb i wód w wyniku odprowadzania ścieków, opadów
atmosferycznych itd.). Wsparciem działań infrastrukturalnych są także podejmowane inicjatywy
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edukacyjne wyjaśniające proces emisji zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko naturalne i
człowieka.
Zatem komplementarność wszystkich wskazanych działań w stosunku do przedmiotowego projektu
wynika z ich wpływu na:
- poprawę efektywności energetycznej infrastruktury i zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprzez
głęboką termomodernizację budynków.
- poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie całego województwa łódzkiego,
- promocję odnawialnych źródeł energii na terenie całego województwa łódzkiego.
Spełnienie kryterium: 100%, szczegółowe opisy znajdują się w:
Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu


Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3”

Projekt sprzyja wypełnianiu wymogów zasady „n+3”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu


Stopień przygotowania projektu do realizacji

Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wnioskodawca dokona zgłoszenia wykonania
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wnioskodawca posiada dokumentację przetargową.
Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, z którego wynikają zaplanowane w projekcie prace.
Projekt wynika z pozytywnie zaopiniowanego z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną – Program Funkcjonalno Użytkowy.
Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntami i budynkiem.
Spełnienie kryterium: 100%
Rozdział 4.1.4 Opis projektu
Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu


Realizacja projektu w partnerstwie

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
Spełnienie kryterium: 0%


Odziaływanie projektu na OSI

Projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI
Projekt będzie realizowany na obszarze gminy wiejskiej Cielądz.
Miejsce realizacji projektu jest także zlokalizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji, jakim jest
Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. Projekt jest także zgodny z celem obszaru, jak i jego
kierunkami działań:


Obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa
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rolno-spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych
powiązanych z sektorem naukowo-badawczym.
o

Kierunek działań 6.: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie
produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z
produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej,
obejmującej zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci indywidualnego źródła ciepła
zasilanego biomasą. Stanowi ona biopaliwo, w związku z czym stosowanie biopaliwa w procesie
ogrzewania budynku pozytywnie wpłynie na produkcję biopaliw, a ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie, co
bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość produktów rolnych, zmniejszenie zużycia nawozów i
antybiotyków.
Spełnienie kryterium:100%

 PROJEKTY Z ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW


Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do planowanej wielkości powierzchni
użytkowej

Efektywność kosztowa: 248 485,85 / 345,6 = 718,99
Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji


Efektywność

kosztowa

projektu

w

odniesieniu

do

zaplanowanej

ilości

termomodernizowanych budynków
Efektywność kosztowa: 248 485,85/ 1 = 248 485,85
Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji


Planowany stopień zwiększenia efektywności energetycznej projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej przedmiotowego budynku o
co najmniej 25%. Efektem długoterminowym termomodernizacji budynku będzie zoptymalizowanie
gospodarki cieplnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu
w wysokości 53,73%, czyli:
Spełnienie kryterium: 3 pkt - planowany wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 50%
do 55 % (włącznie) w stosunku do stanu wyjściowego
Spełnienie kryterium: 100%,


Wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania energią

W wyniku realizacji projektu w ośrodku zdrowia w Sierzchowach zostanie zastosowany system
automatyki pogodowej pozwalający na racjonalne zarządzanie energią.
Spełnienie kryterium: 100%,
Rozdział 4.1.4 Opis projektu oraz Audyt energetyczny, str. 28
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Planowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

W wyniku realizacji projektu główne źródło ciepła budynku zostanie zamienione na kocioł na biomasę,
co będzie stanowić powyżej 15% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku objętego projektem.
Spełnienie kryterium: 100%
Audyt energetyczny str. 3-4, 18, 22-28
Rozdział 4.1.4 Opis projektu


Projekt zakłada podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej

Projekt nie zakłada podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej. Na obszarze Gminy Cielądz sieć nie
funkcjonuje.
Spełnienie kryterium: 0
Audyt energetyczny


Projekt jest projektem rewitalizacyjnym

Projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Spełnienie kryterium: 0


Wsparcie udzielone przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)

Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji w oparciu o model biznesowy ESCO.
Spełnienie kryterium: 0

 DODATKOWE KRYTERIA DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH ELEMENTEM
JEST ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (DOTYCZY
WNIOSKODAWCÓW EMITUJĄCYCH WCZEŚNIEJ ZANIECZYSZCZENIA
WSKAZANE W OPISIE KRYTERIUM)


Efekt ekologiczny – planowana redukcja pyłu zawieszonego PM 10

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym.
Emisja pyłów PM10 przed termomodernizacją: 293,61 kgPM10/rok
Emisja pyłów PM10 po termomodernizacji: 25,71 kgPM10/rok
Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM10 = 293,61-25,71 = 267,90 kgPM10/rok
Redukcja emisji pyłu PM10 wyniesie 267,90 kgPM10/rok, co stanowi redukcję o 91,24%, czyli jest to
redukcja emisji pyłu PM 10 powyżej 55%w stosunku do stanu wyjściowego.
Audyt energetyczny str. 39
Rozdział 6 (tabele Analiza ilościowa)
Spełnienie kryterium: 100%


Efekt ekologiczny – planowana redukcja CO2

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym.
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Emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) przed termomodernizacją: 37,358 MgCO2/rok
Emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) po termomodernizacji: 15,432 MgCO2/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) = 37,358-15,432 = 21,926
MgCO2/rok
Redukcja emisji CO2 wyniesie 21,92 MgCO2/rok (wynik do dwóch miejsc po przecinku), co stanowi
redukcję o 58,69%, czyli jest to redukcja emisji gazu CO2 powyżej 40% w stosunku do stanu
wyjściowego.
Audyt energetyczny str. 39
Rozdział 6 (tabele Analiza ilościowa)
Spełnienie kryterium: 100%


Efekt ekologiczny – planowana redukcja benzo(a)pirenu

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym.
Emisja benzo(a)pirenu przed termomodernizacją: 0,0002 kgb(a)p/rok
Emisja benzo(a)pirenu po termomodernizacji: 0,0000 kgb(a)p/rok
Szacowany roczny spadek emisji benzo(a)pirenu = 0,0002 kgb(a)p/rok
Redukcja emisji benzo(a)pirenu wyniesie 0,0002 kgb(a)p/rok, co stanowi redukcję o 100,00%, czyli jest
to redukcja powyżej 40% w stosunku do stanu wyjściowego.
Audyt energetyczny str. 39
Rozdział 6 (tabele Analiza ilościowa)
Spełnienie kryterium: 100%

 ANALIZA ILOŚCIOWA
Wskaźniki produktu
Wartość
ogółem

Nazwa wskaźnika

Opis wskaźnika

liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków

Budynek Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach

powierzchnia użytkowa
budynków poddanych
termomodernizacji

Powierzchnia użytkowa podana w audycie energetycznym

liczba zmodernizowanych
źródeł ciepła

W ramach projektu planuje się wymianę źródła ciepła na kocioł
opalany biomasą

1 szt.

liczba gospodarstw
domowych z lepszą klasą
zużycia energii (CI31)

Dwa lokale mieszkalne w budynku

2 szt.

1 szt.
345,60
m2

Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika

Opis wskaźnika

zmniejszenie rocznego
zużycia energii
pierwotnej w budynkach
publicznych (CI32)

Dane w audycie energetycznym str. 39:
stan przed realizacją projektu: 122,390 MWh/rok
stan po realizacji projektu: 14,580 MWh/rok
zmniejszenie: 122,390 - 14,580 = 107,810 MWh/rok * 1000 =
107810 kWh/rok

Wartość
ogółem

107810,00
kWh/rok
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szacowany roczny
spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI34)

Dane w audycie energetycznym str. 39:
stan przed realizacją projektu: 37,35 t/rok
stan po realizacji projektu: 15,43 t/rok
szacowany roczny spadek: 37,35 - 15,43 = 21,92 t/rok

ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej

Dane w audycie energetycznym str. 39:
stan przed realizacją projektu: 2,38 MWh/rok
stan po realizacji projektu: 1,63 MWh/rok
oszczędność: 2,38 - 1,63 = 0,75 MWh/rok

ilość zaoszczędzonej
energii cieplnej

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej podana w audycie
energetycznym str. 25 i 39 (w zaokrągleniu do jednego miejsca
po przecinku) = 202,6 GJ/rok

202,60 GJ/rok

zmniejszenie zużycia
energii końcowej w
wyniku realizacji
projektów

Dane w audycie energetycznym str. 39:
stan przed realizacją projektu: 385,60 GJ/rok
stan po realizacji projektu: 180,36 GJ/rok
zmniejszenie: 385,60 - 180,36 = 205,24 GJ/rok

205,24 GJ/rok

21,92 tony
równoważnika
CO2/rok

0,75
MWh/rok

W poniższych tabelach zestawiono efekty projektu:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową
budynku:
- ciepło
- energia elektryczna
Roczne oszczędności energii końcowej dla
budynku
- ciepło
- energia elektryczna
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną
budynku:
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii
pierwotnej ciepło
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii
pierwotnej energia elektryczna
- Energia pierwotna - ciepło
- Energia pierwotna - energia elektryczna
Roczna oszczędność energii pierwotnej dla
budynku
- ciepło
- energia elektryczna
Roczne łączne zapotrzebowanie
na energię końcową budynku
Roczne łączne zapotrzebowanie
na energię końcową budynku
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
końcową w budynku
Procent łącznej oszczędności energii końcowej
budynku
Roczne łączne
zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
pierwotną w budynku
Procent łącznej oszczędności energii pierwotnej
budynku
Emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla)
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (dwutlenku węgla)
Procent redukcji emisji gazów cieplarnianych
(dwutlenku węgla)
Emisja pyłów PM10
Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM10
Procent redukcji emisji pyłów PM10

GJ/rok
MWh/rok

Stan przed
modernizacją
377
2,38

Stan po
modernizacji
175
1,63

202,6
0,75

GJ/rok
MWh/rok

-

1,1

0,2

-

3,00

3,00

GJ/rok
MWh/rok

414,9
7,14

34,9
4,89

380,0
2,25

GJ/rok
MWh/rok
GJ/rok

385,6

180,36

MWh/rok

107,1

50,1

MWh/rok

57,0

%

53,22%

MWh/rok

122,39

14,58

MWh/rok

107,81

%

88,00%

MgCO2/rok
MgCO2/rok

37,358

58,69%

%
kgPM10/rok
kgPM10/rok
%

15,432
21,926

293,61

25,71
267,90
91,24%
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Emisja pyłów PM2,5
Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM2,5
Procent redukcji emisji pyłów PM2,5
Emisja benzo(a)pirenu
Szacowany roczny spadek emisji benzo(a)pirenu
Procent redukcji emisji benzo(a)pirenu

kgPM2,5/rok
kgPM2,5/rok
%
kgb(a)p/rok
kgb(a)p/rok
%

262,69

25,71
237,00
90,22%

0,0002

0,0000
0,0002
100,00%
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Emisja przed modernizacją
Nazwa
zanieczysz.

Wskaźnik unosu
dla węgla
wg MOŚZNiL
[ kg/Mg ]

Mg
węgla

MWh
energii
elektrycznej

17,38

2,38

kg/rok

kg/rok

kg/rok

Razem

Emisja po modernizacji
Wskaźnik unosu
dla
peletu
[ g/Mg ]

Mg pelet

MWh
energii
elektrycznej

10,27

1,63

kg/rok

kg/rok

Zmniejszenie
emisji

Redukcja

kg/rok

kg/rok

%

Razem

Pył PM 10

2*Ar*0,5278

293,55

0,06

293,61

2500*Ar/2

25,665

0,040

25,71

267,90

91,25

Pył PM 2,5

2*Ar*0,4722

262,63

0,06

262,69

2500*Ar/2

25,665

0,040

25,71

236,98

90,21

SO2

16*s

333,71

6,36

340,06

20,00

0,205

4,354

4,56

335,51

98,66

NOx

1,50

26,07

3,18

29,25

800,000

8,213

2,178

10,39

18,86

64,48

CO

45,00

0,91

783,04

11 000,000

112,927

0,623

113,55

669,49

85,50

CO2

2000,00

2596,58

37 357,79

1 330 000,00

13 653,936

1 778,330

15 432,27

21 925,53

58,69

Sadza
Benzo-apiren

0,05*Ar

782,13
34
761,21
13,90

0,00

13,90

0,00

0,000

0,000

0,00

13,90

100,00

0,014

0,0002

0,00

0,0002

50,00

0,000

0,000

0,00

0,0002

100,00

Szczególowe obliczenia efektu ekologicznego
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7. Analiza finansowa
Analiza finansowa dotyczy oceny projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem w postaci dotacji ze
środków UE. Zakres projektu to koszty termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach.
Analiza będzie polegała na dokonaniu oceny skutków finansowych tej inwestycji w całym okresie
odniesienia. Analiza finansowa ma zbadać przepływy pieniężne, które wygenerują się w wyniku
realizacji projektu.
Główne cele analizy to w szczególności:
I.

Ocena finansowej rentowności inwestycji, dokonana poprzez ustalenie wartości
wskaźników efektywności finansowej projektu,

II.

Weryfikacja trwałości finansowej projektu i wnioskodawcy,

III.

Ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Model finansowy przedmiotowego projektu oraz jego opis i samą analizę finansową oparto na następujących
założeniach:

o

Analiza finansowa została przeprowadzona na okres referencyjny (okres odniesienia)
wynoszący 15 lat (zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Regulaminie Konkursu).

o

Analiza została sporządzona metodą złożoną gdyż nie było możliwe wyodrębnienie strumieni
przychodów i kosztów tylko dla projektu.

o

Wszystkie obliczenia w analizie wykonywane są dla całego projektu w cenach stałych.

o

Zgodnie z zapisami horyzontalnych Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020, analiza finansowa dla przedmiotowego projektu, została
przeprowadzona w cenach netto, ze względu na fakt, że podatek VAT nie stanowi wydatku
kwalifikowalnego.

o

Analizę finansową sporządzono w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

o

Projekcja finansowa została przyjęta na okres realizacji inwestycji (rok 2020) i okres po przyjęciu
inwestycji do eksploatacji tj. na lata 2021 - 2034. W roku 2019 nie będą ponoszone żadne
wydatki jednakże zgodnie z Wytycznymi wydatki poniesione w poprzednich latach (tutaj w roku
2017) w przepływach są prezentowane w roku złożenia wniosku. W roku następnym zostaną
poniesione wydatki bezpośrednio związane z inwestycją.

o

Całość obliczeń analizy finansowej przeprowadzono według poziomu cen i kosztów z bieżącego
roku, tj. 2019.

o

W analizie finansowej do kalkulacji przepływów finansowych przyjęto stopę dyskontową na
poziomie 4%.

o

Zastosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi w tym
zakresie.
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o

Wyliczając koszty operacyjne projektu pominięto wszystkie pozycje, którym nie odpowiada
rzeczywisty wydatek pieniężny, w tym koszt amortyzacji.

o

Po realizacji inwestycji przewiduje się zmianę (spadek) kosztów operacyjnych (poza
amortyzacją) u Wnioskodawcy.

o

W okresie realizacji projektu poniesione będą tylko koszty inwestycyjne (nakłady związane z
realizacją projektu). Zmiany kosztów operacyjnych pojawią się po zakończeniu zadania
inwestycyjnego.

o

Nie przewiduje się uzyskania jakichkolwiek przychodów z tytułu realizacji przedmiotowego
projektu.

Poniżej przedstawiono podstawowe współczynniki makroekonomiczne, w prognozie do 2034r.,
które brane są pod uwagę w czasie przeprowadzania analizy finansowej.
Rok
Dynamika wzrostu PKB
Stopa Inflacji

2018
103,8
102,3

2019
103,8
102,3

Stopa bezrobocia
6,2
5,6
Dynamika realnego wzrostu
płac
103,3
103,3
Brak nowszych prognoz niż wg aktualizacji z sierpnia 2018r.

2020

2021

2022

2023-2034

103,7
102,5

103,6

103,5

103,1

102,5

102,5

102,5

5,0

4,7

4,4

4,4

102,9

102,9

102,9

103,1
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7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację
projektu
Podstawowym wydatkiem w ramach projektu jest jak wspomniano koszt prac budowlanych i
instalacyjnych oraz pozostałych prac inwestycyjnych. Relatywnie nieduża część wydatków to środki
przeznaczone na:
- promocję projektu,
- nadzór inwestorski,
- dokumentację projektową,
- studium wykonalności,
- program funkcjonalno – użytkowy,
- audyt energetyczny.
Poniżej przedstawiono harmonogram inwestycji w podziale na kwartały i koszty w nich ponoszone z
wyszczególnieniem wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Przedstawiono nakłady
inwestycyjne jakie zostaną poniesione w związku z realizacją opisywanego zadania. W tym przypadku
podatek VAT został wyszczególniony, ponieważ w całości projektu (zgodnie z Regulaminem) nie jest
kosztem kwalifikowalnym. Niekwalifikowalna jest także cześć wydatków netto. Realizacja inwestycji
(wydatki rzeczowe) rozpocznie się w 2020r. i zakończy w tymże roku. Realizacja zadania nastąpi zatem
w relatywnie krótkim, akceptowalnym czasie.
Wyszczególnienie

2017
Koszty kwalifikowalne
Przygotowanie projektu - netto
5 455,75
Studium wykonalności
1 852,90
Audyt energetyczny
2 058,77
Program Funkcjonalno-Użytkowy
1 544,08
Prace termomodernizacyjne - netto
0,00
Stropodach budynku - ocieplenie
0,00
Ściany zewnętrzne ocieplenie
0,00
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne
0,00
Wymiana okien piwnicy
0,00
Wymiana wrót
0,00
Wymiana drzwi zewnętrznych
0,00
Modernizacja systemu grzewczego
0,00
Modernizacja instalacji c.w.u.
0,00
Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego
0,00
Zarządzanie projektem i jego obsługa - netto
0,00
Promocja projektu
0,00
Nadzór inwestorski
0,00
Koszty niekwalifikowalne
Przygotowanie projektu
7 582,25
Studium wykonalności - netto
1 747,10
Studium wykonalności - VAT 23%
828,00
Audyt energetyczny - netto
1 941,23
Audyt energetyczny - VAT 23%
920,00
Program Funkcjonalno-Użytkowy - netto
1 455,92
Program Funkcjonalno-Użytkowy - VAT 23%
690,00
Prace termomodernizacyjne
0,00
Stropodach budynku - ocieplenie - netto
0,00
Stropodach budynku - ocieplenie - VAT 23%
0,00
Ściany zewnętrzne ocieplenie - netto
0,00

2020

RAZEM

0,00
0,00
0,00
0,00
236 853,77
15 840,00
65 084,10
6 547,20
3 514,37
6 447,94
5 913,60
95 744,00
22 176,00
15 586,56
6 176,33
1 029,39
5 146,94

5 455,75
1 852,90
2 058,77
1 544,08
236 853,77
15 840,00
65 084,10
6 547,20
3 514,37
6 447,94
5 913,60
95 744,00
22 176,00
15 586,56
6 176,33
1 029,39
5 146,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 967,43
6 660,00
5 175,00
27 364,90

7 582,25
1 747,10
828,00
1 941,23
920,00
1 455,92
690,00
176 967,43
6 660,00
5 175,00
27 364,90
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Wyszczególnienie
Ściany zewnętrzne ocieplenie - VAT 23%
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - netto
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - VAT 23%
Wymiana okien piwnicy - netto
Wymiana okien piwnicy - VAT 23%
Wymiana wrót - netto
Wymiana wrót - VAT 23%
Wymiana drzwi zewnętrznych - netto
Wymiana drzwi zewnętrznych - VAT 23%
Modernizacja systemu grzewczego - netto
Modernizacja systemu grzewczego - VAT 23%
Modernizacja instalacji c.w.u. - netto
Modernizacja instalacji c.w.u. - VAT 23%
Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego netto
Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego VAT 23%
Pozostałe prace budowlane (Koszty
niekwalifikowane)
Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót
towarzyszących - netto
Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót
towarzyszących - VAT 23%
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - netto
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - VAT 23%
Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) netto
Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) VAT 23%
Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - netto
Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - VAT 23%
Przebudowa sanitariatów - netto
Przebudowa sanitariatów - VAT 23%
Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - netto
Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - VAT 23%
Zarządzanie projektem i jego obsługa
Promocja projektu - netto
Promocja projektu - VAT 23%
Nadzór inwestorski - netto
Nadzór inwestorski - VAT 23%
Koszty kwalifikowalne
Koszty niekwalifikowalne
Wartość projektu razem
Wartość projektu netto
Wartość projektu VAT 23%

2017
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
21 263,27
2 752,80
2 139,00
1 477,63
1 148,16
2 711,06
2 106,57
2 486,40
1 932,00
40 256,00
31 280,00
9 324,00
7 245,00

RAZEM
21 263,27
2 752,80
2 139,00
1 477,63
1 148,16
2 711,06
2 106,57
2 486,40
1 932,00
40 256,00
31 280,00
9 324,00
7 245,00

0,00

6 553,44

6 553,44

0,00

5 092,20

5 092,20

0,00

152 224,80

152 224,80

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

2 300,00

2 300,00

0,00
0,00

20 960,00
4 820,80

20 960,00
4 820,80

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

10 350,00

10 350,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 455,75
7 582,25
13 038,00
10 600,00
2 438,00

8 500,00
1 955,00
27 800,00
6 394,00
11 500,00
2 645,00
8 583,67
970,61
460,00
4 853,06
2 300,00
243 030,10
337 775,90
580 806,00
472 200,00
108 606,00

8 500,00
1 955,00
27 800,00
6 394,00
11 500,00
2 645,00
8 583,67
970,61
460,00
4 853,06
2 300,00
248 485,85
345 358,15
593 844,00
482 800,00
111 044,00
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7.2 Źródła finansowania projektu
Ten fragment analizy finansowej zostanie poświęcony określeniu źródeł finansowania projektu,
ponieważ montaż finansowy to jeden z ważniejszych aspektów inwestycji, wykazuje bowiem realność
środków jakie zostają zabezpieczone na jej realizację. Sfinansowanie inwestycji nastąpi z dwóch źródeł:
o

ze środków własnych Gminy Cielądz,

o

z Budżetu EFRR.

Przedsięwzięcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie sfinansowane ze środków własnych
Wnioskodawcy. Nie przewiduje się pozyskania do realizacji inwestycji (zabezpieczenia finansowego
inwestycji) środków pochodzących bezpośrednio z kredytu bądź innych obcych, komercyjnych źródeł
finansowania. Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania projektu i udział poszczególnych źródeł
w kolejnych latach. Wnioskodawca w kosztach całkowitych będzie miał udział wynoszący 64,43%, a w
kosztach kwalifikowalnych udział ten wyniesie 15,00%.
Tabela - Źródła finansowania projektu
Nakłady na realizację projektu

Razem

2017

Koszty całkowite

593 844,00

13 038,00

580 806,00

Koszty niekwalifikowane

345 358,15

7 582,25

337 775,90

5 455,75

243 030,10

2020

Koszty kwalifikowane

248 485,85

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]

Razem

Środki własne, w tym

382 631,02

8 400,62

374 230,40

Kredyty/ pożyczki

0,00

0,00

0,00

Budżet Państwa

0,00

0,00

0,00

EFRR
RAZEM

211 212,98
593 844,00

4 637,38
13 038,00

206 575,60
580 806,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]

Razem

2017

Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Budżet Państwa
EFRR
RAZEM
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Budżet Państwa

2020

2020

64,43%

64,43%

64,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35,57%

35,57%
100,00%

35,57%
100,00%

100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN]

2017

Razem

2017

2020

37 272,87

818,37

36 454,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EFRR
RAZEM

211 212,98

4 637,38
5 455,75

206 575,60
243 030,10

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%]

Razem

248 485,85

Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Budżet Państwa

2017

2020

15,00%

15,00%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Strona 146 z 173

Studium wykonalności dla projektu:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”

85,00%

EFRR
RAZEM

100,00%

85,00%
100,00%

85,00%
100,00%

Wnioski z analizy struktury finansowania są następujące:
o

W całej dokumentacji aplikacyjnej w tym na potrzeby samej analizy finansowej przyjęto
wnioskowane

dofinansowanie

ze

środków

EFRR

w

wysokości

85,00%

kosztów

kwalifikowalnych.
o

Projekt nie należy do projektów generujących dochód (brak generowania dochodów wraz
z uzasadnieniem zostanie opisany szerzej w dalszej części opracowania). Nie jest
zasadne obliczanie luki finansowej co mogłoby skutkować wówczas ewentualnym
obniżeniem poziomu dofinansowania.

o

Wnioskodawca ulokuje w projekcie 15%, czyli tyle ile jest wymagane (poza projektami
rewitalizacyjnymi) wnioskując o dotację na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych.

o

Koszty niekwalifikowalne, które stanowią podatek VAT od całości nakładów oraz część kosztów
netto pokryje również Wnioskodawca, dlatego jego faktyczny udział w kosztach całkowitych
projektu wyniesie właśnie 64,43%.

o

Do wydatków niekwalifikowanych zalicza się w tym wypadku podatek od towarów i usług VAT,
ponieważ regulamin konkursu wskazuje VAT jako koszt niekwalifikowalny.

o

Kosztem kwalifikowanym są częściowo pomniejszone nakłady projektu o wartości netto.
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7.3 Program sprzedaży. Kalkulacja
przychodów - ustalenie czy projekt
generuje przychody.
Celem przeprowadzenia właściwej analizy finansowej przedmiotowego projektu należy oprzeć się
analizując przychody projektu na przychodach różnicowych, czyli rozważyć ewentualne zwiększenia
przychodów u Wnioskodawcy powstałe w wyniku realizacji projektu, a następnie odnieść je do
przychodów, które byłyby generowane w przypadku zaniechania inwestycji. Poniżej przedstawiono
tabelę, która obrazuje projektowane kształtowanie się przychodów jakie ma towarzyszyć wdrożeniu
projektu. W efekcie realizacji projektu nie pojawią się żadne nowe przychody. Różnicowy przychód
(przychody samego projektu) są jak widać na powyższej tabeli zerowe. Wielkość prognozowanych
przychodów oparto na dotychczasowych danych rzeczywistych z lat ubiegłych.
Tabela – przychody projektu
Przychody Wnioskodawcy

2019-2034

Wariant bez inwestycji

18 000 000,00

Wariant inwestycyjny

18 000 000,00

Wariant różnicowy - zmiana

0,00

Wnioski z analizy tego podrozdziału są następujące:
o

Zgodnie z artykułem 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 generowanie dochodu ma miejsce wówczas gdy powstają wpływy środków
pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi
zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez
użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków
lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia
wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia.

o

Planowana przez Gminę Cielądz inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia przychodów.

o

Mając na względzie, że Wnioskodawca nie osiągnie w wyniku wdrożenia projektu
żadnych przychodów, istnieje pierwsza przesłanka, aby przedmiotowy projekt nie
traktować jak projektu generującego dochód. Kwestię generowania dochodu szerzej
opisano w kolejnych podrozdziałach.
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7.4 Prognoza zmian kosztów
eksploatacyjnych
Założenia do prognozy kosztów:
Wydatkowane środki na inwestycję przyczynią się do powstania zmian kosztów eksploatacji
modernizowanej infrastruktury. Podobnie jak przychody pokazano je w wariancie różnicowym, aby
prawidłowo zobrazować powstałe zmiany kosztów, czyli faktyczne spadki kosztów operacyjnych
spowodowanych inwestycją.
Dotychczasowe koszty w wariancie bezinwestycyjnym zaplanowano na stałym, szacunkowym poziomie
(wynikającym z dotychczas osiąganych wartości przez Wnioskodawcę) - przy założeniu, że nie wystąpią żadne
niedające się przewidzieć obecnie okoliczności zmieniające szacowane wartości prognoz.

Przedstawiono dalej założenia do prognozy zmian kosztów jakie należało przyjąć dla przedmiotowego
projektu. Koszty rodzajowe podlegające ocenie to:
1. Amortyzacja,
2. Zużycie materiałów i energii,
3. Usługi obce,
4. Podatki i opłaty,
5. Wynagrodzenia,
6. Świadczenia na rzecz pracowników,
7. Pozostałe koszty.

1.

Amortyzacja.

Dotyczy wyłącznie amortyzacji majątku powstałego w ramach analizowanej inwestycji.
Stawki amortyzacji jakie przyjęto dla powstałego majątku w wyniku inwestycji to 10% i 100% - takie
zostały przyjęte do obliczeń. Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi amortyzacja nie jest
uwzględniana w kosztach operacyjnych samego projektu, ponieważ nie stanowi faktycznego przepływu
finansowego (jest kosztem, natomiast nie jest wydatkiem pieniężnym). Amortyzacja pojawi się
natomiast w ocenie trwałości finansowej projektu. Ze względu na okres odniesienia, tj. 15 lat wobec
nieco krótszego okresu amortyzacji powstałego majątku (10 lat), przyjęto, że aktywa trwałe nabyte w
wyniku wdrożenia projektu ulegną całkowitej amortyzacji - całkowitemu umorzeniu (wynika to z
zastosowanych stawek amortyzacji). Jednakże nie należy tego mylić z utratą walorów eksploatacyjnych,
które dla nowego majątku utrzymają się dłużej. Nie powstanie zatem wartość pozostała - wyniesie ona
na koniec okresu odniesienia 0,00 PLN.
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Wyszczególnien
ie
Wartość majątku
na początek
danego roku
Amortyzacja/
Wysokość
odpisów
umorzeniowych
Nakłady
odtworzeniowe
Wartość
pozostała

2.

20192020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20312034

0,00

482800,0 405180,0 360160,0 315140,0 270120,0 225100,0 180080,0 135060,0 90040,0 45020,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

0,00

77620,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00

45020,0 45020,0
0
0

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405180,0 360160,0 315140,0 270120,0 225100,0 180080,0 135060,0
45020,0
90040,00
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty zużycia materiałów i energii.
W tej grupie kosztów operacyjnych, z uwagi na charakter projektu, powstaną zmiany, do których
doprowadzą działania inwestycyjne.
Obiekt po termomodernizacji będzie generował niższe koszty energii. Łącznie powstanie
oszczędność kosztów wypracowana przez projekt, wg audytu energetycznego wynosząca rocznie
12 777,00 PLN.

3.

Koszty usług obcych.
W tej grupie kosztów nie będzie zmian spowodowanych projektem.

4.

Podatki i opłaty.
Nie przewiduje się zmian w tej grupie kosztów. Inwestycja nie wpłynie na kształtowanie się
podatków i opłat.

5.

Wynagrodzenia.
W wyniku realizacji inwestycji nie planuje się zwiększenie zatrudnienia bądź zwiększenia wydatków
na wynagrodzenia.

6.

Świadczenia na rzecz pracowników.
Zgodnie z pozycją 5.

7.

Pozostałe koszty.
Tutaj również nie przewiduje się zmian kosztów.

Łączny, roczny spadek kosztów operacyjnych (w odniesieniu do dotychczas ponoszonych) po
zakończeniu realizacji inwestycji będzie wynosił 12 777,00 PLN bez uwzględnienia amortyzacji.
Powyższe zmiany rodzajowych kosztów stanowią realne przepływy finansowe związane z projektem.
Spadki kosztów w przepływach (wypływy) będą odnotowane ze znakiem ujemnym. Jak widać
eksploatacja obiektu będzie się wiązała z realnym spadkiem kosztów, bez zmian po stronie przychodów.
Amortyzacja jak wspomniano wcześniej jako koszt niepieniężny nie jest brana pod uwagę w
przepływach projektu, a jedynie występuje w ocenie trwałości przedsięwzięcia.
Zgodnie z Wytycznymi, na potrzeby analizy, jako koszty operacyjne (spadki kosztów) wygenerowane
przez projekt w latach eksploatacji, przyjmuje się poniżej zaprezentowane zmiany kosztów, w stosunku
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do wariantu zaniechania inwestycji. Przedstawione poniżej zmiany kosztów operacyjnych, które będą
generowane po realizacji inwestycji, zostały zaplanowane na okres odniesienia odpowiadający okresowi
ekonomicznego życia projektu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi okres ten wynosi 15 lat –
właściwy okres odniesienia dla tego typu inwestycji.
Tabela - Koszty eksploatacji po zakończeniu realizacji inwestycji (porównanie z realizacją i bez realizacji
inwestycji w celu wyznaczenia wariantu różnicowego odpowiedniego dla samego przedsięwzięcia – bez
uwzględnienia amortyzacji jako kosztu niepieniężnego).
2019
I. Wariant bezinwestycyjny (razem) - Koszty generowane
dotychczasowo
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Pozostałe
II. Wariant inwestycyjny (razem) - Koszty generowane po realizacji
inwestycji
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Pozostałe
III. Przedmiotowy projekt (II-I) (razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Pozostałe

2020

2021-2034

16 200 000,00 16 200 000,00
0,00
0,00
1 050 000,00 1 050 000,00
1 500 000,00 1 500 000,00
450 000,00
450 000,00
5 900 000,00 5 900 000,00
1 600 000,00 1 600 000,00
5 700 000,00 5 700 000,00

16 200 000,00
0,00
1 050 000,00
1 500 000,00
450 000,00
5 900 000,00
1 600 000,00
5 700 000,00

16 200 000,00 16 200 000,00
0,00
0,00
1 050 000,00 1 050 000,00
1 500 000,00 1 500 000,00
450 000,00
450 000,00
5 900 000,00 5 900 000,00
1 600 000,00 1 600 000,00
5 700 000,00 5 700 000,00
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
0,00
0,00
0,00

16 187 223,00
0,00
1 037 223,00
1 500 000,00
450 000,00
5 900 000,00
1 600 000,00
5 700 000,00
-12 777,00
0,00
-12 777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ocena prognoza w zakresie kosztów jest następująca:
o

Do końca inwestycji czyli końca 2020r. projekt nie przyczyni się do powstania zmian kosztów
eksploatacyjnych. Już w 2021r. pojawią się i utrzymają do końca okresu odniesienia, zmiany
kosztów, które wygenerował sam projekt.

o

Korzystne zmiany dotyczą spadku w grupie materiały i energia. Projektowany spadek zużycia
energii, wyrażono do końca okresu odniesienia na równym poziomie, ponieważ nie ma
przesłanek aby wartości te mogły ulegać zmianie, a analiza finansowa jest sporządzana w
cenach stałych (bez uwzględnienia inflacji).

o

Empiryczne oszczędności kosztów mogą okazać się różne w poszczególnych latach, ale
przyjęto najbardziej prawdopodobny średnioroczny spadek kosztów planowany do osiągnięcia
w okresie prognozy.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
Ze względu na przewidywany brak zmian należności i zapasów oraz zobowiązań krótkoterminowych,
obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest bezprzedmiotowe.
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7.5 Rachunek zysków i strat wywołany
realizacją przedsięwzięcia - ustalenie,
czy wartość bieżąca przychodów
generowanych przez projekt przekracza
wartość bieżącą kosztów operacyjnych,
tzn. czy projekt jest projektem
generującym dochód.
Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat właściwy dla samej inwestycji oparty wyłącznie na
pozycjach za którymi podąża realny przepływ gotówki. Z uwagi na typ przedsięwzięcia (inwestycja
realizowana w celu osiągnięcia oszczędności) - w każdym roku występującym po realizacji inwestycji
wynik z rachunku wyników jest dodatni.
Tabela – Rachunek zysków i strat dla samej inwestycji
Lp. Wyszczególnienie
Rachunek zysków i strat
A
Przychody i zrównane z nimi
B
Koszty działalności
C
Zysk na sprzedaży
D
Pozostałe przychody operacyjne
E
Pozostałe koszty operacyjne
F
Zysk na działalności operacyjnej
G
Przychody finansowe
H
Koszty finansowe
I
Zysk z działalności gospodarczej
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K
Zysk brutto
L
Podatek dochodowy
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
N
Zysk netto

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

2020

2021-2034
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
-12 777,00
12 777,00
0,00
0,00
12 777,00
0,00
0,00
12 777,00
0,00
12 777,00
0,00
0,00
12 777,00

Koszt amortyzacji pomija się w rozważaniach na temat generowania dochodu przez sam projekt,
ponieważ jako koszt niepieniężny zaburzałby wynik. Amortyzacja jest jednak kosztem, który
Wnioskodawca powinien pokryć w ramach własnych ksiąg rachunkowych. Mając na uwadze powyższe,
dalej przedstawiono jak z punktu widzenia Wnioskodawcy i jego rachunkowości będzie wyglądał
rachunek wyników projektu, który dalej zostanie wykorzystany do oceny płynności i trwałości finansowej
projektu.
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Tabela - Rachunek zysków i strat projektu z uwzględnieniem amortyzacji oraz pozostałych przychodów
operacyjnych (dotacja).
Lp. Wyszczególnienie
Rachunek zysków i strat
A
Przychody i zrównane z nimi
B
Koszty działalności poza amortyzacją
Amortyzacja
C
Zysk na sprzedaży
D
Pozostałe przychody operacyjne
E
Pozostałe koszty operacyjne
F
Zysk na działalności operacyjnej
G
Przychody finansowe
H
Koszty finansowe
I
Zysk z działalności gospodarczej
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K
Zysk brutto
L
Podatek dochodowy
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
N
Zysk netto

2019-2020
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
-12 777,00
77 620,00
-64 843,00
33 956,82
0,00
-30 886,18
0,00
0,00
-30 886,18
0,00
-30 886,18
0,00
0,00
-30 886,18

2022-2030

2031-2034

0,00
-12 777,00
45 020,00
-32 243,00
19 695,13
0,00
-12 547,87
0,00
0,00
-12 547,87
0,00
-12 547,87
0,00
0,00
-12 547,87

0,00
-12 777,00
0,00
12 777,00
0,00
0,00
12 777,00
0,00
0,00
12 777,00
0,00
12 777,00
0,00
0,00
12 777,00

Wynik po uwzględnieniu amortyzacji oraz pozostałych przychodów operacyjnych (dotacja) jest do
2030r. ujemny, ponieważ oszczędności nie są wystarczająco duże aby pokryć ujemną różnicę w relacji
amortyzacji do pozostałych przychodów operacyjnych. W kolejnych latach wynik będzie dodatni.
Wnioski z analizy rachunku wyników:
o

Wynik końcowy w każdym roku okresu eksploatacji jest dodatni (w przypadku uwzględnienia
amortyzacji od roku 2031).

o

Projekt nie generuje przychodów, ale zmniejszenia kosztów, czyli w tym przypadku zmiany kosztów
wywołane realizacją projektu, dają efekt dodatni (zysk).

o

Zdyskontowane wszystkie pozycje rachunku wyników także dają ostatecznie dodatni wynik.
Zdyskontowane przychody netto (czyli wynik w relacji przychody i koszty operacyjne) generowane
przez projekt (bez uwzględnienia amortyzacji) wynoszą 129 774,06 zł. Mimo to przedmiotowego
projektu nie traktuje się jako generującego dochód.

o

Powyższe rozważania można jednak pominąć (w zakresie metody analizy luki finansowej, bądź
innej metody), ponieważ zgodnie z art. 61 ust. 7 oraz art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013
do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się operacji, których całkowity
kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 nie
przekracza 1 000 000 EUR.

o

Przedmiotowy projekt nie wybiega poza wspomnianą kwotę, więc z tego powodu nie jest
traktowany jako generujący dochód.

Mając na uwadze powyższe wnioski z analizy należy zauważyć, że nie istnieje konieczność
stosowania algorytmu (obliczania) wskaźnika luki finansowej (bądź stosowania metody
zryczałtowanych procentowych

stawek

dochodów przewidzianej w przypadku projektów

generujących dochód).
W przypadku projektów nie generujących dochodu, nie stosuje się metody luki w finansowaniu (bądź innej) dla
ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE, lecz poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy
dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny,
której to stopy dotacji wnioskodawca nie może przekroczyć.
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7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania
projektu z funduszy UE
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w kwestii ustalenia wielkości dofinansowania
należy zastosować następujące założenia:
o

Ze względu na fakt, że projektu nie traktuje się jako generującego dochód, zgodnie z
Wytycznymi, nie ma obowiązku wyliczania poziomu wsparcia przy zastosowaniu metody luki
finansowej (bądź innej metody).

o

Do wyliczenia maksymalnej wysokości dotacji z UE należy przyjąć koszty kwalifikowalne
w pełnej wysokości pomnożone przez Max CRpa (maksymalna wielkość współfinansowania
określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny).

o

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji wynosi 85%
kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość wnioskowanej dotacji z UE otrzymamy z iloczynu:
248485,85 PLN * 85,00% = 211212,98 PLN
Podsumowując, dla przedmiotowego projektu:
- Wnioskodawca aplikuje o utrzymanie udziału własnego w całości projektu na poziomie 15,00%
kosztów kwalifikowalnych,
- wnioskowane dofinansowanie będzie wynosiło zatem 85,00% kosztów kwalifikowalnych.
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7.7 Zmiana przepływów pieniężnych
wywołanych realizacją przedsięwzięcia
Opis założeń i wniosków z analizy przepływów projektu.
o

Planowany spadek kosztów operacyjnych powstanie od 2021r. czyli w roku następnym po roku
zakończenia wydatków rzeczowych.

o

Oczekiwany wpływ dotacji zaplanowano na 2019 i 2020r. jako realny okres rozliczenia
wydatków kwalifikowalnych planowanych do zrealizowania przed końcem 2020r.

o

Przepływy finansowe samego projektu, zarówno bez uwzględnienia dotacji jak i po jej
uwzględnieniu w okresie inwestycyjnym są ujemne.

o

W obydwu przypadkach w okresie eksploatacji, w wyniku powstania oszczędności energii,
generują się dodatnie przepływy finansowe. Występuje dodatnie saldo na przepływach projektu.
Wynika to oczywiście z tego, że inwestycja ze swej natury jest rentowna – dotyczy spadku
kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, niekomercyjnych (generowanie zysku
nie jest priorytetem, ale dąży się do minimalizowania kosztów).

o

Zważywszy na fakt, że projekt będzie generował ujemne przepływy w okresie inwestycyjnym, o
jego trwałości w tymże okresie decydują zasoby Wnioskodawcy.

o

Dodatnie przepływy samego projektu w okresie eksploatacyjnym w zasadzie przesądzają
o jego trwałości finansowej. Szczegółowo zostało to opisanie w punkcie „Analiza
trwałości finansowej projektu”.

o

Projekt przyniesie oszczędności i jest bezdyskusyjnie ważny dla mieszkańców regionu również
w kategoriach niefinansowych.

1. Przepływy samego projektu (różnicowe) bez uwzględnienia dotacji:
Wyszczególnienie przepływów
Wpływy ogółem
Przychody i zrównane z nimi
Wartość rezydualna
Wypływy ogółem
Pieniężne koszty operacyjne
Nakłady odtworzeniowe
Nakłady inwestycyjne ogółem
Przepływy pieniężne netto

2019
0,00
0,00
0,00
10 600,00
0,00
0,00
10 600,00
-10 600,00

2020
0,00
0,00
0,00
472 200,00
0,00
0,00
472 200,00
-472 200,00

2021-2034
0,00
0,00
0,00
-12 777,00
-12 777,00
0,00
0,00
12 777,00

2020
206 575,60
0,00
206 575,60
0,00
472 200,00
0,00
0,00
472 200,00
-265 624,40

2021-2034
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 777,00
-12 777,00
0,00
0,00
12 777,00

2. Przepływy (różnicowe) projektu po ujęciu dotacji
Wyszczególnienie przepływów
Wpływy ogółem
Przychody i zrównane z nimi
Dotacja
Wartość rezydualna
Wypływy ogółem
Pieniężne koszty operacyjne
Nakłady odtworzeniowe
Nakłady inwestycyjne ogółem
Przepływy pieniężne netto

2019
4 637,38
0,00
4 637,38
0,00
10 600,00
0,00
0,00
10 600,00
-5 962,62
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7.8 Ustalenie wartości wskaźników
efektywności finansowej projektu
Zaktualizowana wartość netto projektu NPV (z ang. Net Present Value) mówi nam, ile dany projekt,
w rozpatrywanym okresie, jest wart (w zł), czyli, czy realizacja danego projektu przyniesie pewną
nadwyżkę finansową (zysk), czy też wystąpi strata. Zaktualizowaną wartość netto w okresie życia
projektu oblicza się według wzoru:
n

NPV =

∑
t=0

St
--------(1 + i)t

[zł]

gdzie: St – saldo przepływów pieniężnych w roku t, i – stopa dyskontowa (i=4%), t – rok w okresie
referencyjnym, n – okres referencyjny (n=15).
Kryterium decyzyjne dla interpretacji otrzymanych wartości NPV:


NPV > 0, to projekt jest opłacalny pod względem finansowym (projekt należy realizować),



NPV < 0, to projekt jest nieopłacalny pod względem finansowym,



NPV = 0, w tej sytuacji decydującym kryterium jest kryterium oparte na wartości wskaźnika IRR.

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR to stopa procentowa, przy której zaktualizowana wartość netto
inwestycji jest równa 0. Obliczana jest wzorem:
n

NPV (S) = ∑
t=0

St
--------- = 0
(1 + IRR)t

gdzie: NPV – zaktualizowana wartość netto inwestycji; St – saldo przepływów pieniężnych w roku t; IRR
– wewnętrzna stopa zwrotu; t – rok w okresie referencyjnym; n – okres referencyjny (n = 15).
Wartość rezydualna: potencjał finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostałych latach jego
trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy.
Określenie wartości niezdyskontowanych przepływów projektu w latach następujących po
zakończeniu okresu odniesienia.
Wyszczególnienie przepływów
Wpływy ogółem

2035
0,00

Przychody

0,00

Inne

0,00

Wypływy ogółem

0,00

Pieniężne koszty operacyjne

0,00

Inne

0,00

Przepływy pieniężne netto

0,00
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W przypadku przedmiotowego projektu okres życia ekonomicznego nie wykracza poza przyjęty okres
odniesienia, zatem nie będzie obliczana bieżąca wartość netto przepływów z okresu życia
ekonomicznego projektu wykraczającego poza okres odniesienia w celu obliczenia wartości rezydualnej
projektu. Przyjmuje się, że wartość ta jest zerowa. Przedstawienie wartości rezydualnej
(zdyskontowanej) projektu na podstawie powyższych założeń zostało zobrazowane i zastosowane w
kolejnych tabelach gdzie przedstawiono wskaźniki efektywności.
Założenia do obliczeń:
o

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi metodologii przeprowadzania analizy
finansowej założono wartość stopy dyskontowej na poziomie 4%.

o

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR tutaj przyjmuje symbol FRR/C.

o

Dla potrzeb obliczenia wskaźnika NPV (tutaj stosujemy skrót FNPV/C) powinno się oszacować
wartość rezydualną inwestycji. Wartość rezydualna to potencjał finansowy lub ekonomiczny
projektu w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku
okresu odniesienia przyjętego do analizy. Wartość rezydualna określana jest w oparciu o
bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych
latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia.

o

W tym przypadku przyjmuje się, że zdyskontowana wartość rezydualna wynosi 0,00 PLN.

Wartości wskaźników bez uwzględnienia wpływu dotacji:
o

Wskaźnik FNPV/C bez uwzględnienia dotacji nie wykazał efektywności finansowej
przedmiotowej inwestycji. Wartość FNPV/C jest ujemna i równa jest kwocie -334 864,40 zł.
Oznacza to, że sam projekt nie jest rentowny, dla przyjętej stopy dyskontowej wynoszącej 4%.

o

Rentowność projektu wyrażona wskaźnikiem FRR/C jest przy ujemnym FNPV/C w tym
przypadku również ujemna (FRR/C < 0%) i wynosi -11,08%, co oznacza, że dla żadnej realnej
stopy dyskontowej zaktualizowana wartość netto inwestycji nie byłaby dodatnia.

o

Ujemne FRR/C oznacza brak możliwości zwrotu inwestycji dla każdej, realnej stopy
dyskontowej.

o

Bez dotacji projekt nie mógłby być opłacalny finansowo, co spełnia kryteria Wytycznych. Co do
zasady dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed
otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy
dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość wskaźników oznacza, że bieżąca
wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości kosztów projektu i wymaga
on dofinansowania.

Wartości wskaźników po uwzględnieniu dofinansowania:
o

W

przypadku uwzględnienia dotacji, wartości

wskaźników są oczywiście znacznie

korzystniejsze. Poprawa wskaźników wynika z tego, że dotacja pokrywa bardzo znaczną część
kosztów inwestycji.
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o

FNPV/C w wariancie z dotacją jest znacznie wyższa. Osiąga istotnie większą wartość. Wartość
wskaźnika wynosi -131 596,64 zł, a wartość FRR/C jest nadal niższa od 0% i również od stopy
dyskontowej (dokładnie wynosi -5,12%). Taki poziom wskaźników świadczy, o tym że zwrot z
inwestycji nawet dla wariantu z dotacją nie jest możliwy dla przyjętej stopy dyskontowej jak i
innej, realnej (dodatniej) stopy.

o

Poza pozytywną oceną samych wskaźników pod kątem adekwatności dotacji, sama inwestycja
jest bezdyskusyjnie ważna dla mieszkańców regionu.

o

Nierentowne poziomy wykazują również wskaźniki rentowności kapitału (wskaźnik zasadniczo
stosowany tylko w projektach dużych). FNPV/K wynosi: -131 596,64 zł, a FRR/K <0%
(-5,12%, czyli wartość powyżej przyjętej do obliczeń stopy dyskontowej).
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Tabela - Wskaźniki rentowności bez uwzględnienia dotacji

Wyszczególnienie
przepływów

Wartość
zdyskontow
ana

2019

Wpływy ogółem
Przychody i zrównane z
nimi
Wartość rezydualna

0,00

Wypływy ogółem
Pieniężne koszty
operacyjne
Nakłady odtworzeniowe
Nakłady inwestycyjne
ogółem
Przepływy pieniężne
netto

-334 864,40

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

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

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

0,00

0,00

0,00
10
600,00

0,00
472
200,00

0,00

0,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
10
600,00
-10
600,00

0,00
472
200,00
-472
200,00

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

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

Stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana wartość netto
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

2020

4,0%

-334 864,40

-11,08%
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Tabela - Wskaźniki rentowności z uwzględnieniem dotacji

Wyszczególnienie
przepływów

Wartość
zdyskontow
ana

Wpływy ogółem
Przychody i zrównane z
nimi
Dotacja
Wartość rezydualna

0,00

Wypływy ogółem
Pieniężne koszty
operacyjne
Nakłady odtworzeniowe
Nakłady inwestycyjne
ogółem
Przepływy pieniężne
netto

-131 596,64

2019

2020

4
637,38

206
575,60

0,00
4
637,38

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

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
206
575,60

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

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
10
600,00

0,00
472
200,00

0,00

0,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
10
600,00
-5
962,62

0,00
472
200,00
-265
624,40

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
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

Stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana wartość netto
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

2021

4,0%

-131 596,64
-5,12%
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Tabela - Wskaźniki rentowności kapitału

Wyszczególnienie
przepływów

Wartość
zdyskontow
ana

Wpływy ogółem
Przychody i zrównane z
nimi
Wartość rezydualna

0,00

Wypływy ogółem
Pieniężne koszty
operacyjne
Nakłady odtworzeniowe
Kapitał własny
Odsetki
Spłata kredytów
Przepływy pieniężne
netto

-131 596,64

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

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

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

0,00

0,00

0,00
5
962,62

0,00
265
624,40

0,00

0,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
-12
777,00
-12
777,00

0,00
5
962,62

0,00
265
624,40

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

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

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
-5
962,62

0,00
-265
624,40

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

0,00
12
777,00

Stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana wartość netto z
kapitału (FNPV/K)
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z
kapitału (FRR/K)

2020

4,0%
-131 596,64
-5,12%
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7.9 Analiza trwałości finansowej projektu
Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeśli Wnioskodawca posiada niezbędne środki do
zapewnienia/utrzymania trwałości finansowej projektu. Z uwagi na to, że analiza finansowa powinna
wykazywać finansową trwałość projektu, która oznacza, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie
środków pieniężnych i utrata zdolności do bieżącego regulowania wydatków, poniżej przedstawiono
projekcje sprawozdań rachunku przepływów gotówkowych, które to potwierdzają. Analiza trwałości
finansowej projektu jest istotnym punktem analizy finansowej. Celem tej analizy jest poszukanie
odpowiedzi na niżej wymienione bardzo ważne kwestie:
o

Posiadanie

przez

inwestora

po

nabyciu

nowego

majątku

(zwiększeniu

wartości

dotychczasowego) środków na jego utrzymanie (ewentualne nakłady odtworzeniowe, remonty),
o

Akceptowalność poziomu kosztów bieżącego utrzymania nowego majątku dla wnioskodawcy –
utrzymanie może okazać się zbyt dużym obciążeniem, któremu Wnioskodawca nie podoła
finansowo w jakimś momencie okresu odniesienia,

o

Nieprzerwane i efektywne funkcjonowanie w okresie odniesienia samego wnioskodawcy
– ciągłość istnienia Beneficjenta.

Przeprowadzona analiza trwałości finansowej pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
o

Jednostka zapewni trwałość finansową dla zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza
zasobów finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Gminy Cielądz.

o

Zgromadzone środki finansowe na udział własny w inwestycji oraz wygenerowane
oszczędności, zapewnią jego utrzymanie.

o

Jednostka będzie posiadać środki na pokrycie amortyzacji powstałego nowego majątku.

o

Projekt należy uznać za trwały finansowo - saldo niezdyskontowanych skumulowanych
przepływów pieniężnych generowanych przez sam projekt, w całym okresie odniesienia, nie
jest mniejsze od zera.

o

Gmina Cielądz zapewni niezbędne, dostateczne środki na pokrycie niedoborów (kosztów)
wywołanych przez inwestycję.
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A. Analiza zasobów finansowych projektu.
Lp. Wyszczególnienie

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

2 027

2 028

2 029

2 030

2 031

2 032

2 033

2 034

Rachunek przepływów
pieniężnych
Przepływy środków
pieniężnych z
A działalności operacyjnej
Wynik finansowy netto
I (zysk, strata)

0,00

0,00 -30 886,18 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00

II Korekty o pozycje

0,00

0,00

43 663,18 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Amortyzacja
Zyski/straty z różnic
2. kursowych

0,00

0,00

77 620,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i udziały w zyskach
3. (dywidendy)

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

0,00

Zysk strata z działalności
4. inwestycyjnej

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

0,00

5. Zmiana stanu rezerw

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

0,00

6. Zmiana stanu zapasów

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

0,00

7. Zmiana stanu należności

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

0,00

Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych (bez
8. pożyczek)

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

0,00

Zmiana stanu rozliczeń
9. międzyokresowych

0,00

0,00 -33 956,82 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Inne korekty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Środki pieniężne netto z
III. działalności operacyjnej

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

12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00

Przepływy pieniężne
środków z działalności
B inwestycyjnej
I

Wpływy

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

10 600,00 472 200,00

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

Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
III (I-II)
-10 600,00 -472 200,00

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

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

II Wydatki

Przepływy środków
pieniężnych z
C działalności finansowej
I

Wpływy

10 600,00 472 200,00
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Dotacje
Kredyty
Budżet

4 637,38 206 575,60

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

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

5 962,62 265 624,40

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

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

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (IIII II)
10 600,00 472 200,00

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

II Wydatki

0,00

Przepływy pieniężne
netto razem
D (A.III+B.III+C.III)

0,00

0,00

12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00

Bilansowa zmiana
E środków pieniężnych

0,00

0,00

12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00

Środki pieniężne na
F początek okresu

0,00

0,00

0,00 12 777,00 25 554,00 38 331,00 51 108,00 63 885,00 76 662,00 89 439,00 102 216,00 114 993,00 127 770,00 140 547,00 153 324,00 166 101,00

Środki pieniężne na
G koniec okresu (F+D)

0,00

0,00

12 777,00 25 554,00 38 331,00 51 108,00 63 885,00 76 662,00 89 439,00 102 216,00 114 993,00 127 770,00 140 547,00 153 324,00 166 101,00 178 878,00
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B. Analiza sytuacji finansowej Gminy Cielądz.
Istotna dla oceny trwałości finansowej projektu jest kondycja finansowa samej Gminy, którą ocenia się
jako dobrą. Oceny dokonano na podstawie ostatnich pełnorocznych sprawozdań finansowych.
o

W 2018r. wykonanie założonego planu budżetowego po stronie dochodów wyniosło
99,77% (niewielkie niewykonanie planu – po stronie dochodów bieżących), a po stronie
wydatków 96,22%, co oznacza, że planowany deficyt budżetowy ostatecznie uplasował się
na znacznie niższym poziomie, co świadczy o dobrym gospodarowaniu majątkiem.

o

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczył dopuszczalnego poziomu.

o

Uprzednio stosowane wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu wynosiły odpowiednio:
21,98% (dopuszczalny do 60%), 2,79% (dopuszczalny do 15%).

o

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy Cielądz za 2018 rok jest
pozytywna. RIO pozytywnie zaopiniowała także prognozę na 2019r.

o

Przyjmując pesymistyczny wariant, w którym jednostka będzie musiała sfinansować cały
wkład własny kredytem lub pożyczką, wskaźnik spłaty zobowiązań wprawdzie wzrośnie w
porównaniu do aktualnej wartości, ale do nadal akceptowalnego poziomu.

o

Powyższe wnioski potwierdzają zdolność kredytową i finansową Gminy Cielądz oraz
trwałość finansową projektu. Wyniki Gminy dają mocne podstawy dla Wnioskodawca
w zakresie jego nieprzerwanego i efektywnego funkcjonowania w okresie
odniesienia.
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8. Analiza kosztów i korzyści
(ekonomiczna)
Sporządzanie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu
z punktu widzenia całej społeczności.
Analizę kosztów i korzyści należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi. Wytyczne te mówią, że w
przypadku pozostałych projektów (nie zaliczanych do projektów dużych, czyli takich jak przedmiotowy
projekt) zaleca się, aby:
o

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony,

o

Analiza opierała się na oszacowaniu – jeśli to możliwe - ilościowych i jakościowych skutków
realizacji projektu.

Dla projektu realizowanego w zakresie termomodernizacji budynków, skutki inwestycji dla środowiska
oraz dla społeczeństwa są najistotniejszym punktem rozważań. Istotą analizy jest również ocena
wskaźnika poziomu nakładów inwestycyjnych i zmian kosztów eksploatacji w stosunku do efektów
uzyskiwanych w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia.
Zidentyfikowanie poziomu nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych nie stanowi problemu, ale
wskazanie mierzalnych efektów przedsięwzięcia w przypadku nakładów na termomodernizację może
wynikać z wielorakiego podejścia, ponieważ Wytyczne wprost tego nie regulują. Wobec powyższego
przedstawione zostaną:
o

Wskaźnik oparty na efekcie w postaci redukcji emisji CO2 (Mg/rok),

o

Wskaźnik oparty na zasięgu projektu rozumianym jako ilość użytkowników (odbiorców projektu
osoby/rok).

Nakłady inwestycyjne (nakłady netto) równają się kwocie 303 922,00 PLN. Wspomniany efekt w postaci
redukcji emisji CO2 będzie miał wartość 21,926 Mg/rok, a ilość użytkowników to 3 992 osoby.
Oznacza to, że:
o

Wartość wskaźnika opartego na efekcie w postaci redukcji emisji CO2 wyniesie
13.861,26PLN/Mg/rok,

o

Wartość wskaźnika opartego na zasięgu projektu rozumianym jako ilość użytkowników
(odbiorców projektu osoby/rok) wyniesie 76,13 PLN/osoby/rok.

Podążając za Wytycznymi, niniejsza dalsza analiza ograniczy się do jakościowych skutków/rezultatów
realizacji projektu.
Inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będzie istotnym
krokiem mającym na celu ograniczanie zagrożeń opisanych w studium wykonalności. Wdrożenie
projektu spowoduje również liczne korzyści społeczne. Poniżej zostały wymienione wszystkie
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zidentyfikowane wartości – głównie niemierzalne korzyści, które wniesie realizacja przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.
Korzyści społeczno – ekonomiczne wynikające z realizacji projektu
Korzyści, które można wyrazić w %, liczbach lub w PLN
o

Inwestycja spowoduje spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu. Po realizacji
projektu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, przez co bardzo znacznie
zmniejszy się wielkość uwalnianych do atmosfery niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

o

Bardzo istotnie obniży się emisja dwutlenku węgla w zakresie modernizowanego obiektu –
o 58,69%. W przypadku pyłów redukcja wyniesie ponad 90%, a w przypadku benzo-apirenu aż 100%. Wystąpi zatem bardzo wyraźna poprawa ochrony środowiska naturalnego
w Gminie Cielądz oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

o

Inwestycja bezpośrednio spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów użyteczności
publicznej – zmniejszy się poziom kosztów energii cieplnej i elektrycznej, co bezpośrednio
przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów (szacunkowa roczna korzyść
wyniesie 12 777,00 PLN).

Korzyści o charakterze jakościowym (niepoliczalnym).
o

Czyste środowisko naturalne oraz poprawa komfortu korzystania z placówek publicznych
Gminy Cielądz zwiększy zainteresowanie Gminą, jako miejscem do zamieszkania i
prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe zjawisko niesie za sobą potencjał
rozwoju ekonomicznego Gminy i jej mieszkańców.

o

Ponadto

inwestycja

będzie

krokiem

w

kierunku

zmniejszania

ilości

substancji

niebezpiecznych w atmosferze, czyli w rezultacie przyczyni się do ograniczenia ilości
chorób układu oddechowego oraz krążenia. W konsekwencji tego zwiększy się z pewnością
produktywność mieszkańców Gminy, co wpłynie wymiernie na stan lokalnej gospodarki.
o

Realizacja projektu to także inwestycja w dobry wizerunek. Gmina Cielądz będzie
postrzegana jako dbająca o placówki służące jej mieszkańcom. Inwestycja utrwali dobry
wizerunek Gminy stawiającej na czyste powietrze. Beneficjentem korzyści będą nie tylko
mieszkańcy, ale także ludność przebywająca okresowo w Gminie. Wzrost zadowolenia u
mieszkańców przełoży się na pozytywną opinię na temat Gminy jako bardziej przyjaznej do
zamieszkania i inwestowania.

o

Bardzo istotnym aspektem planowanej inwestycji jest brak kosztów utraconych korzyści
związanych z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja nie pociąga za sobą - poza
szeregiem niewątpliwych korzyści i wartości dodanych dla mieszkańców regionu –
jakichkolwiek skutków negatywnych.
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9. Analiza wrażliwości i ryzyka
Zgodnie z Wytycznymi ocena ryzyka wymaga przeprowadzenia dwóch uzupełniających się częściowo
analiz:
o

Jakościowej analizy ryzyka

o

Analizy wrażliwości.

Wspomnianą ocenę ryzyka stosuje się wg Wytycznych oraz zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr
1303/2013 w przypadku dużych projektów. Również aktualne Zasady przygotowania studium
wykonalności wskazują na brak konieczności sporządzania takiej analizy dla projektów nie będących
dużymi – tak jak przedmiotowy projekt.
Niemniej dla zobrazowania potencjału zagrożeń przeprowadzono jednak jakościową ocenę ryzyka
realizacji projektu.
Analiza ryzyka wg wytycznych opiera się na kryteriach jakościowych i składa się z następujących
elementów:
A) Identyfikacja ryzyk i opracowanie ich listy,
B) Opracowanie matrycy ryzyka,
C) Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących,
D) Interpretacja matrycy, w tym ocena ryzyk rezydualnych.

Ad. A) Identyfikacja ryzyk i opracowanie ich listy.
Przygotowując listę czynników ryzyka, według zasad przygotowania studium wykonalności w pierwszej
kolejności należy sięgnąć do katalogu ryzyk dla wybranych sektorów. Katalog ten znajduje się w
załączniku III do rozporządzenia 2015/207 (odpowiednia tabela). Katalog ryzyk nie zawiera jednak listy
ryzyka opracowanej ściśle dla przedmiotowego sektora. W tym przypadku dla przeprowadzenia analizy
ryzyka, posiłkując się w sposób pośredni wspomnianym załącznikiem III, zidentyfikowano kilkanaście
czynników ryzyka, które mogą teoretycznie towarzyszyć projektowi począwszy od fazy pomysłu aż do
wprowadzenia w życie.
Grupy czynników ryzyka
I. Ryzyko związane z popytem –
popytem
rozumianym
jako
zapotrzebowanie społeczne na
inwestycje w sektorze publicznym w
projekty termomodernizacyjne i ich
skutki:
II. Ryzyko projektowe:

Charakterystyczne czynnika ryzyka dla danej grupy
1. Słabszy odbiór społeczny i słabsza ocena przez użytkowników,
społecznych skutków realizacji projektu, niż pierwotnie oszacowane
zapotrzebowanie
i
oczekiwania
na
dokonanie
zmian
termomodernizacyjnych.
2. Niewystarczające badania szacujące korzyści z planowanej
termomodernizacji i ewentualne błędy w szacunkach.
3. Wybór nieodpowiednich rozwiązań, technologii.
4. Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu - niedoszacowanie.
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III. Ryzyko administracyjne i ryzyko
związane z udzielaniem zamówień:
IV. Ryzyko związane z realizacją
projektu:

V. Ryzyko operacyjne:

VI. Ryzyko finansowe:
VII. Ryzyko regulacyjne:
VII. Inne rodzaje ryzyka:

5. Opóźnienia proceduralne.
6. Przekroczenie pierwotnie szacowanych kosztów projektu.
7. Opóźnienia w realizacji inwestycji.
8. Ryzyko związane z przedsiębiorcą – wykonawcą (bankructwo, brak
zasobów, pogorszenie płynności finansowej).
9. Koszty utrzymania zmodernizowanej infrastruktury wyższe niż
przewidywano (mniejsze oszczędności energii niż przewidywały
prognozy), nagromadzenie nieoczekiwanych kosztów (np. akty
wandalizmu).
10. Zakupiona technologia i instalacje w trakcie procesu użytkowania nie
spełnia celów w zakresie wydajności, jakości i żywotności.
11.
Niewystarczające
przyznane
środki
na
poziomie
krajowym/regionalnym w fazie operacyjnej.
12. Zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i
regulacyjnych.
13. Sprzeciw społeczny. Brak społecznej akceptacji na wydatkowanie
środków publicznych na ten rodzaj inwestycji.

Ad. B) Opracowanie matrycy ryzyka.
Matrycę ryzyka należy opracować stosując się do następujących kroków:
a) W celu opracowania matrycy ryzyka każdemu zdarzeniu niepożądanemu przypisuje się
prawdopodobieństwo (P), czyli możliwość jego wystąpienia.
Poniżej przedstawiono zalecaną klasyfikację.
A. Bardzo nieprawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 0–10%);
B. Nieprawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 10–33%);
C. Całkiem prawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 33–66%);
D. Prawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 66–90%);
E. Bardzo prawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 90–100%).
b) Dalszym krokiem jest przyporządkowanie do każdego skutku odpowiednią dotkliwość (D).
Określa się w ten sposób wpływ każdego skutku, w przedziale od I (brak wpływu) do V
(katastrofalny), w oparciu o koszt lub straty dobrobytu społecznego wygenerowane przez
projekt.
Poniżej przedstawiono typową klasyfikację dotkliwości ryzyka.
Skala
I
II
III
IV

V

Znaczenie – siła wpływu
Brak oddziaływania na dobrobyt społeczny, nawet pomimo braku działań zaradczych.
Nieznaczny ubytek dobrobytu społecznego generowanego przez projekt, o minimalnym oddziaływaniu
na jego długofalowe efekty. Niemniej jednak skutki wymagają działań zaradczych.
Umiarkowane. Projekt powoduje ubytek dobrobytu społecznego, głównie straty finansowe, nawet w
średnim i dłuższym okresie. Zmaterializowanym skutkom można skutecznie zaradzić.
Krytyczne. Projekt powoduje znaczny ubytek dobrobytu społecznego. Realizacja ryzyka niweczy
podstawowe funkcje projektu. Działania zaradcze, nawet bardzo rozbudowane, nie są w stanie
zniwelować skutków.
Katastrofalne. Wadliwość projektu, która może skutkować poważną lub nawet całkowitą utratą
zakładanych funkcji. Główne średnio- i długookresowe cele nie zostają osiągnięte.
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c) Kolejny krok to określenie poziomu ryzyka poprzez połączenie prawdopodobieństwa
i dotkliwości (P*D).
d) Następne działanie to połączenie zidentyfikowanych czynników ryzyka z określonymi
– dodanymi do tych czynników kategoriami występującego prawdopodobieństwa i siły
oddziaływania.
Poniżej przedstawiono zidentyfikowane czynniki ryzyka, już z przypisanymi kategoriami
prawdopodobieństwa i wpływu.
Lp.

Czynniki ryzyka

1.

Słabszy odbiór społeczny i słabsza ocena przez użytkowników, społecznych
skutków realizacji projektu, niż pierwotnie oszacowane zapotrzebowanie i
oczekiwania na dokonanie zmian termomodernizacyjnych.
Niewystarczające badania szacujące korzyści z planowanej termomodernizacji
i ewentualne błędy w szacunkach.
Wybór nieodpowiednich rozwiązań, technologii.
Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu - niedoszacowanie.
Opóźnienia proceduralne.
Przekroczenie pierwotnie szacowanych kosztów projektu.
Opóźnienia w realizacji inwestycji.
Ryzyko związane z przedsiębiorcą – wykonawcą (bankructwo, brak zasobów,
pogorszenie płynności finansowej).
Koszty utrzymania zmodernizowanej infrastruktury wyższe niż przewidywano
(mniejsze oszczędności energii niż przewidywały prognozy), nagromadzenie
nieoczekiwanych kosztów (np. akty wandalizmu).
Zakupiona technologia i instalacje w trakcie procesu użytkowania nie spełnia
celów w zakresie wydajności, jakości i żywotności.
Niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie
operacyjnej.
Zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i
regulacyjnych.
Sprzeciw społeczny. Brak społecznej akceptacji na wydatkowanie środków
publicznych na ten rodzaj inwestycji.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Kategoria
prawdopodobieństwa
i wpływu
BI

BI
BII
BII
BI
BII
BII
AIII
BII

AII
AIII
BII
AIII

W ocenie Wnioskodawcy prawdopodobieństwa przyznane poszczególnym zmiennym mogą się
teoretycznie zmienić ale tylko nieznacznie, maksymalnie poprzez przesunięcie o jedną kategorię.
Projekt z natury nie generuje istotnych ryzyk, zatem prawdopodobieństwa zmiany ich wystąpienia są
również niskie. Aby zmiany wystąpiły musiałyby powstać bardzo dotkliwe zmiany polityczno
– gospodarcze w kraju, a tych raczej nie należy się spodziewać.

e) Ostatnim krokiem w tym punkcie jest zbudowanie kompletnej matrycy ryzyka.
Matryca ryzyka z umiejscowieniem na niej skutków projektu dla graficznego zobrazowania tych
skutków przedstawia się następująco:
Dotkliwość /
Prawdopodobieństwo
A
B
C
D
E

I
Projekt

II
Projekt
Projekt

III
Projekt

IV

V
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Jak widać ryzyka związane z projektem mieszczą się w bezpiecznych polach diagramu, w strefie
niskiego ryzyka.
Ad. C) Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących.
W celu całkowitego zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk planuje się następujące działania
zaradcze:

o

Dobre przygotowanie procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie niezbędnych
uzgodnień,

o

Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyboru wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem,
co pozwoli zakończyć ten etap przygotowań przed terminem rzeczowego rozpoczęcia realizacji
inwestycji,

o

Przygotowanie procedury przetargowej w sposób ułatwiający wybór dostawcy posiadającego
stosowną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i zasoby umożliwiające realizację inwestycji
zgodnie z założonym planem; precyzyjne zapisy SIWZ przeciwdziałające ewentualnym
protestom uczestników postępowania,

o

Bieżące przeprowadzenie identyfikacji wszelkich możliwych zagrożeń mogących negatywnie
wpływać na terminowy przebieg działań inwestycyjnych i neutralizowanie ich,

o

Zabezpieczenie wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji,

o

Utworzenie zespołu koordynującego realizację inwestycji odpowiedzialnego za sprawne jej
przeprowadzenie,

o

Monitoring finansowy projektu w trakcie jego realizacji w celu zapewnienia płynności finansowej
projektu.

Podmiotem odpowiedzialnym za działania zmniejszające ryzyko będzie Beneficjent.

Ad. D) interpretacja matrycy.
Projekt ocenia się jako mało wrażliwy na ewentualne działania zmierzające do zapobieganiu ryzyka
bądź zmniejszające je. Po pierwsze ryzyko projektu ocenia się na niskie, a po drugie wspomniane
działania nie narażą na uaktywnienie albo wzmocnienie się pozostałych ryzyk bądź też będą one
akceptowalne. Planowana strategia ryzyka w świetle podjętej oceny jest zadowalająca. Nie jest
konieczne przejście do probabilistycznej analizy jakościowej.
Ponadto nasuwają się następujące wnioski:

o

Matryca ryzyka świetnie obrazuje poziom ryzyka związany z projektem. Prawdopodobieństwo
zidentyfikowanych ryzyk nie przekracza nigdy 33% czyli poziomu B, uznanego z definicji za
nieprawdopodobny.
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o

Bardzo nisko, bądź nisko ocenia się również dotkliwość w przypadku zaistnienia sytuacji
opisanych w poszczególnych czynnikach ryzyka. Nie przekracza poziomu III, czyli
umiarkowanego.

o

Każdy element matrycy ryzyka, która jest wypadkową prawdopodobieństwa i dotkliwości
(straty dobrobytu społecznego), wskazuje, że mamy do czynienia wyłącznie z ryzykiem
ocenionym jako niskie.

Ponadto

w

obecnych

warunkach

rynkowych

i

akceptowalnie

stabilnej

sytuacji

polityczno

– gospodarczej kraju, wszelkie realizowane projekty inwestycyjne w infrastrukturę publicznie użyteczną
obarczone są relatywnie niskim ryzykiem. Dane makroekonomiczne są również zadowalające. Poniżej
wypunktowano kilka kluczowych informacji na temat gospodarki Polski w skali makroekonomicznej:
o

Główny Urząd Statystyczny podał szacunki dotyczące wzrostu PKB w II kwartale 2018 roku.
PKB w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rok do roku (konsensus przewidywań 5,1 proc.).
Przypomnijmy, że w I kwartale br. wzrost PKB sięgnął 5,2 proc.

o

Polska gospodarka wciąż jest rozpędzona, choć niepokoić może presja inflacyjna (rosnąca
dynamika wzrostu cen towarów i usług). GUS poinformował, że inflacja w lipcu wyniosła (licząc
rok do roku) 2,0 proc.

o

„Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II
kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 proc. rok do roku, wobec 4,0 proc. w analogicznym
okresie 2017 r." - napisano w komunikacie GUS.

o

Zgodnie z danymi GUS dotyczącymi PKB niewyrównanego sezonowo, pierwszy kwartał tego
roku zamknął się wzrostem o 5,2 proc. rdr, czwarty kwartał zeszłego roku - 4,9 proc. rdr., trzeci
- 5,2 proc. rdr., drugi - 4,0 proc. rdr., a pierwszy - 4,4 proc. rdr.

o

Natomiast PKB wyrównany sezonowo w ujęciu kwartał do kwartału wzrósł w pierwszym
kwartale br. o 1,6 proc., w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 1 proc., w trzecim kwartale - o
1,4 proc., w drugim - o 0,9 proc. i w pierwszym o 1 proc. (wobec 1,1 proc. szacownych przez
GUS w maju br.

o

Według danych urzędu statystycznego PKB wyrównany sezonowo w ujęciu rocznym wzrósł w
pierwszym kwartale br. o 5 proc., w czwartym kwartale ub. roku o 4,4 proc., w trzecim kwartale
- o 5,5 proc., w drugim - o 4,2 proc. i w pierwszym o 4,6 proc.
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