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Renowacja infrastruktury publicznej dla celów
efektywności energety cznej, proj ekty

demonstracyjne i środki wsparcia
Nie dotyczy

Foľma finansowania Typ obszaru realĺzacji

Dotacja bezzwrotna
Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i

średniej gęstości zaludnienia)

Terytorĺalne mechanĺzmy wdrażania Nazwa Teľytoľialnych mechanizmów
wdrażanĺa

Nie dotyczy Nie dotyczy

Rodzaj działalności gospodarczej PKD dotyczące zakľesu projektu

Opieka zdrowotna Dzĺałalność szpitali

Suma kontrolna: 259A-CDB7-AlBF-6EA5

46. ektu

47.

A8. Krótki
termomodernizacja budynku Zakładu opiekuńczo Leczniczego w Zgorzelcu przy ulicy

adbrzeżnej 5A z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, której celem będzie radykalna
wa,efekĘwności energetycznej obiektu będzie zaprojektowana zgodnie z koncepcją

t,
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejskĺe Fundusze

9trukluralne i lnwestycyjne

NIEProjekt realizowany na terenie całego
województwa

Gmĺna MiejscowośćWojewództwo Powĺat

ZgorzelecDoLNoSĘSKIE zgorzelecki Zgorzelec

Rođzaj projektu Ęp projektu Pomoc publiczna

Konkuľsowy
"3.3.4. Kompleksowa modernizacja

energeĘczna budynków użyteczności
publicznej'','' Nabór horyzontalny'',TIK

Bez pomocy
publicznej

Pomoc de minimis

Partnerstwo publĺczno_prywatne NIE

Duzy proJekt NIE

PĘekt partnerskĺ NIE

Lĺczba podmiotów paľterskich 0

Lĺczba podmĺotów realizujących projekt 0

InstrumenĘ finansowe NIE
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ektowania uniwersalnego.
rowadzenie budynku do stanu odpowiadającego współczesnym standardom energetycznym

się będzie z jego głęboką termomodernizacją połączoną z zastosowaniem odnawialnych
energii' Budynek będzie ogrzewany przy użyciu biwalentnego układu grzewcZego

ącego się z pompy cíepła o modulowanej do mocy 90 kW solanka-woda z dolnym źrődŁem
w postaci pionowych odwierLów oraz gazowego kotła kondensacyjnego na gaz ziemny o mocy
Kocioł gazowy będzie pełnić funkcję szczytowego (rezerwowego) źrődła ciepła. Układ ten
zasilany energią elektryczną wytwarzaną w instalacji fotowoltaicznej typu ,,on-grid" o mocy

0 kW co w połączeníu zamontowaną pompą ciepła umożliwi zalsilanie obiektu w energię cieplną
zwiększenia zużycia energii elektrycznej w obiekcie. W efekcie zgodnie z Audytem

po przeprowađzeniu teľmomodernizacji udział energii wytwarzanej z oZE w
objęĘm Projektem stanowić będzie 52,69% całkowitej energii w nim zużywanej

Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Zgorzelec uzasadnía konieczność wsparcia kompleksowej
dernizacji budynku ponieważ doprowađzi to do wzrostu jakości życia w regionie popťzez
jakości powĺetrza dzięki zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne

na cele grzewcze w budynku użyteczności publicznej. Grupą docelową bezpośrednią są
onariusze i pracownicy szpitala grupą pośrednią mieszkańcy Zgoruelca

przyczyni się do wzrostu społecznej akceptacji dla wytwarzania energii odnawialnej w
z nowoczesną techniką budovĺlaną stoŠowaną do renowacji i modernizacji istniejącej
buđow

AL0. Uzasadnĺenie

to wzmacnlane

ektu
opiekuńczo-Leczniczy jest jednym z wielu obiektów budowlanych użytkowanych przez
enta w celu świadczenia usług medycznych dla mĺeszkańców gminy Zgorze|ec, powiatu

oraz subregionu jeleniogórskiego jak też innych miejscowości ľegionu oraz Polskĺ.
oki poziom zuzycia infrastruktury eneľgeĘcznej i zdecydowane obniżenĺe parametrów cieplnych

budynku w którym pľzebywają osoby obłożnie chore lub w zaawansowanym wieku skłonił
ę do podjęcia prac przygotowawczych projektu jego termomodernizacji' Stan lokalnej

z uwagi na liczne awarie systemu grzewczego wymaga podjęcia jej kompleksowej
i, Beneficjent zdecydował o podjęciu działań zmierzających do optymalĺzacji gospodarkĺ

obiektu. W ľamach przygotowania projektu została przez Beneficjenta
analiza stanu technicznego i zlecono opracowanĺe audytu energetycznego, który w

0B roku wykonał audytorJerzy Fraszczyk Upływ czasu był podstawową przesłanką zlecenia
nowego, kompletnego audytu energeĘcznego, uwzględniającego aktualnie obowiązujące

y oraz szczegółową analizę stanu technicznego obiektu. Audyt ten w lnľietniu 201,6r. wykonała
Firma Usługowa REGO - Wiesław Błażejczyk - cerĘfikowany audytor energeĘczny wraz inż. Ewą

eneľgetyczny. Po przeanalizowaniu pľoponowanych ľozwiązańi zweryfikowaniu ich
Beneficjenta pod kątem technologii i zasadności nakładów, audyt ten stał się podstawą

ślenia ram projektu teľmomodernĺzacfrnego. W związku z powyższ5rm Beneficjent podjął
opracowaniu i złożeniu wniosku w ramach ogłoszonego przezZarząd Województwa Dolnośląskiego

W celu osiągnięcia optymalnego ľezultatu, zaľówno pod kątem zastosowanych technologii
ak efektu energeĘcznego i ekologicznego oraz mając na względzie racjonalizację nakładów

sĘcyjnych, Beneficjent pgdjął decyzje o pľzepľowadzeniu projektu w formule zaprojektuj i
ekt nie na

g, ľundusze
Europejs.kĺe
Program Regionalny

Unĺa EuroPejska
Euľopgjgkie Fundĺsze

stĺukšuľalne i lnwestycyjne
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All. Cele ektu

ALz. re ektu

zcoDNosc PRoJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

, Cele projektu ĺ ĺch zgodność z osĺą prĺorytetową,,fl2iałaniem, poddziałanĺem RPo WD
20L4-2020

fr
Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Euľopejskĺe Fundusee

Strukturatne i lnwestycyjne

zym celem jest wzrost jakości zycía w regionie poprzez popľawę jakości powietľza dziękĺ
szenie zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne uzytkowane na cele grzewcze \M budynku

żyteczności publicznej. Celem bezpośrednim projektu będzie poprawa efektywności energetycznej
Zakładu opiekuńczo Leczniczego w Zgorzelcu przy ulicy Nadbrzeżnej 5A poprzez

ścian piwniC oraz likwidację mostków cieplnych w istniejącej izolacji termicznej oraz
leksową przebudowę instalacji c.W.u. i c.o. Termomodernizacja budynku zmnĺejszy

potrzebowanie na energię cĺeplną zużywaną na cele grzewcze (c.o.). przy jednoczesnym
szeniu zapotrzebowania na energię pierwotną paliw kopalnych'
a dotychczasowego źródła ciepła gruntową pompę ciepła solanka-woda o modulowanej mocy

90 kW đoposażoną w mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW zapewniającą utrzymanie
energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie

i szkodliwych produktów powstających przy spalaniu paliw kopalnych. Poprawi to komfort
miasta Zgorze\ec znajdującego się w strefie oddziaľywania szkođlĺwych emÍsji z

ącej kotłowni. KonÍeczność montażu układu biwalentnego z kondensacyjnym kotłem gazowym
mocy 65 kW wynika wyłącznie z zasady,,podwajania" infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo

oddziałów szpitalnych.
termomodernizacji, której celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej dzięki

ĺzolacyjňości przegród budowlanych oraz jednoczesnego wytwai'zania energii cieplnej i
znej na własne potrzeby spowoduje znaczące obniżenie kosztów ogrzewania obiektu

onującego w systemie publicznej opieki zdrowotnej
ona zostanie trwałość elementów konstrukcyjnych budynku, poprawiona izolacja cieplna i

iowa fundamentu.
owiona przy okazji termomodernizacji elewacja poprawi esteĘkę budynku
Projektu są jest spójne z celami Regionalnego Programu operacyjnego Priorytet 3 Gospodarka

Cel działania 3.3.1 Efektywnośó energetyczna W budynkach użyteczności publicznej i
ektorze mieszkaniowym Projekt w pełni wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej miasta

elec.

2016-04-05

20tB-1.2-31.
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Do 2020 roku UE ma na celu zmniejszenie emisji gazőw cieplarnianych o co
najmniej 20%o, zwiększenĺe udziału energii ze źrődeł odnawialnych do co
najmniej 20o/o zllżycia i uzyskanĺe oszczędności energii na poziomie 20% Iub
wĺęcej.
Dzięki realizacji Ęch celów, UE może pomóc w walce ze zmianami klimatu i
zanieczyszczenia powietrza, zmniejszyć swoją za|eżność od paliw kopalnych
zagranicznych, i zachować energĺę przystępne dla konsumentów i
przedsiębioľstw.
Aby zrealizować cele, stľategia określa pięć priorytetów:
1/ Uczynienie Europy bardziej energooszczędne poprzez przyspieszenie
inwesĘcji w wydajne budynków, produktów i transportrr. obejmuje to środki,
takie jak systemy znakowania energeĘcznego, renowacja budynków
publicznych oraz wymogów clotyczących ekoprojektu dla produktów
energochłonnych

ŕ
{

elem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku (publicznego) nalezącego WS-SP
Cel ten zostanie osiągnięty w następstwie zrealizowania prac termomodernizacyjnych oraz

oprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii
a Projektu wpisuje się w priorytet inwestycyjny UE, którego celem jest wspieranie

fektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych
deł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych (PI 4.c.) jest zgodna z

szczegółowym działania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
znej i sektorze mieszkaniowym.

zultatem Projektu będzĺe zmniejszeníe zużycia energii pierwotnej z paliw kopalnych przyczyni się
o obniżenia emisji Co2 a tym samym poprawy jakości powietrza co jest spójne z celami

gionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna
a projektu wpĘwa pozytywnie na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników Regionalnego
u operacyjnego. Projekt zakłada poddanie termomodernizacji budynku o powierzchni

1, 950,2 m2, co przyczynia się do realizacji warLości docelowej wskaźnika produktu
nalnego Programu operacyjnego Województwa DolnośIąskĺego: ,,Powierzchnia użytkowa

pođdanych termomodernizacji, którego war|ość docelowa dla Programu wynosi 440 733
. Projekt zakłada również redukcję emisji gazów cieplarnianych o 164,37 tony równoważnika Co2
znie, co przyczynia się do realizacji wartości docelowej wskaźnika produktu Regionalnego

operäcyj ne go Woj ewództwa Dolnośląslĺie go :,, Redukcj a emisJ i gazów cieplarnianych
roczny spadek emisji gazőw cÍeplarnianych", którego wartość docelowa dla Programu

si 5 950 ton równoważnika Co2. Projekt przewiduje zmniejszenie rocznego zużycia energii
w termomodeľnizowanym budynku publicznym o: 642 200,86 kWh/rok, co przyczynia się

realizacji wartości docelowej wskaźnika produktu Regionalnego Programu operacyjnego
ojewództwa DolnośIąskiego ,,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach

wartość docelowa dla 236 607 000 kWh/rok.

Zgodność z dokumentami o charaktene krajowym/ wspólnotowyn

TAKDoĘcry

Nazwa UzasadnÍenĺe
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2/ Budowa ogólnoeuropejskiego rynku energii poprzez budowę niezbędne
linie pľzesyłowe, rurociągi, termĺnale LNG oraz innej Ínfrastruktury. systemy
finansowe mogą być dostarczane do projektów, które mają problemy z
uzyskaniem finansowania publicznego. Do 2015 roku zaden kraj UE powinien
być odizolowany od rynku wewnętrznego
3/ ochrona praw konsumentów i zapewnienia wysokich standardów
bezpĺeczeństwa w sektorze energetycznym. obejmuje to umożliwia
konsumentom łatwe przełączanie dostawców energii, monitorowanie zużycia
energii i szybkiego rozpatrywania skarg
4/ Realĺzacja planu strategicznego W dziedzinie technologii energetycznych -

strategia UE na rzecz przyspieszenia rozwoju i wdrażania technologii
niskoemisyjnych, takich jak energia słoneczna, inteligentnych sieci oraz
wychwfiywania i składowania dwutlenku
5/ Zajmując dobre relacje z dostawcami zewnętrznymi UE z krajami
tranzytowymi energetycznych i energii. P oprzez Wspólnoty EnergeĘcznej,
UE działa również zintegrować kraje sąsiednie do swojego wewnętrznego

rynku energii
Realizacja Projektu wpisuje się w priorytet ]' oraz 3 Strategii'

Zgođność z dokumentami o chaľakteľze regionalnyľr lub ZIT jeśli dotycry

DoĘcry TAK

Nazwa Uzasadnĺenie

SRWD 2020 cel7
Włączenie
społeczne,
podnoszenie
poziomu i jakości
życia

Projekt realizowany będzie w obiekcie publicznej służby zdrowia tym samym
podejmowane dzĺałania również dotyczyć będą Makrosfery ZDROWIE I

BEZPIECZEŃSTWO przyczynią się do poprawy jakości świadczonych przez
Wnioskodawcę usług medycznych ponieważ w następstwie
termomodernizacji obiektu warunki pobytu w nim ludzi obłożnie chorych,
starych czy niedołężnych w następstwie realizacji projektu ulegną znaczącej
poprawie (komfoľt cieplny obiektu).

SRWD 2020 cel4.
Ochrona
środowiska
naturalnego,
efektywne
wykorzystanie
zasobów oraz
dostosowanie do
zmian klimatu i
poprawa poziomu
bezpieczeństwa

Podejmowane w Makrosferze ZASOBY działania termomodernizacyjne oraz
zasto s owanie efektywnych odnawialnych źr ó đeł energii zmniej szą zuży cie
energĺi pierwotnej w obiekcie. Tym samym efekt ekologiczny Projektu
przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych co
chroni środowisko naturalne oraz przeciwdziała zmianom klimatu.

é
(

Fundusze
suľopejskie
Frograĺn Regionalny

Unia Europejska
:ill ' Europejskĺe Fundusze
.,. Strukturalne i lnwestycyjne
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Zgodność z dokumentami o charakterze lokalnym

Dotyczy TAK

Uzasadnĺenie

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
miasta Zgorzelec

Realizacja Projektu przyniesie obnizenie z:użycia energii w następstwie
termomodernizacji oraz zastosowania oZE w obiekcie Zakładu opiekuńczo
Leczniczego. W konsekwencji zmniejszona zostanie emisja gazőw
cieplarnianych w mieście Zgorzelec' Tym samym Projekt przyczynia się do

osiągnięcia celów klimatycznych, które były podstawą opracowania Planu
G o spodarkĺ Niskoemisyj nej dla miasta Zgorzd'ca lata 20 1' 6 -20 2 0 przyj ęte go
do realizacji uchwałą Rady Miasta Zgorze|ec z 1'2 maja 201'6r nr 1 59/2 0 i 6.

Suma kontrolna: 2594-CDB7-A1BF-6845

Nazwa

Gotowość ektu do realĺzacji

Posĺađane dokumenĘ dla zakresu dla którego nĺe uryskano jeszcze decyzjĺ budorľlanej

Data
uz1akanĺa opĺs

Uzasadnĺenie w nre decyzjĺ

6
(

FrJhdusze
'Ęuropejskie

,-'Unia Europejska
Euĺopejs&ie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Gotowość projektu do realÍzacjĺ (na jakim
etapie przygotowanĺa znajduje sĺę projekt)

Pľojekt Wymaga uzyskania decyzji budowlanych
i posiada wszystkie decyzje budowlane dla

całego zakresu inwesĘcJi

Pnewĺđywana data
uzyskanĺa wsrystkĺch
Iťymaganych decyzjÍ

budowlanych

Posiadane decyzje
budowlane

Posĺadane đokumenĘ dla
zalĺresu dla którego nĺe
uzyskano jeszcze decyzjt

budowlaneJ

201.7-09-11 TAK NIE

Posiadane đecyzje budorľlane

Data
uzyskanía Opis

201.7-09-1.1
Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowlanych dla zakľesu Projektu. (Załącznik nľ. 3 do wniosku)

7 /57
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Komplementarność

Tytuł projektu

Fundusze
Euľopejskie

Nazwa
Wnĺoskodawcy/
Beneficjenta

Nazwa funduszu Nazwa programu
operacyjnego

6
{

Unia Europejska '

Europejskie Fundu,sze'
SLru kturalne i lnwestycyjne

{
Ý

Dotyczy TAK

Tytuł projektu
Nazwa

Wnioskodawcy/
Beneficjenta

Nazwa funduszu Nazwa programu
operacyjnego

POPRAWA
EFEKfYWNoŚCI

ENERGETYCZNEJ NA
TERENIE ZESPoŁU

SZPITALNO-PARKOWEGO
W KRAKOWIE POPRZEZ

WPROWADZENIE
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ENERGII

ODNAWIALNEJ

Szpital Specjalistyczny
im. drJ. Babińskiego
SPZOZ w Krakowie

EFRR

Regionalny Program
Operacyjny

Województwa
Małopolskiego

2007-201.3

Nľ ĺ nazwa dzĺałania /' poddzĺałanĺa
Wartość ogółem
pľojektu tPtNl

13 049 479,22 projekt zrealizowany

7.2' Poprawa jakoścĺ
powietrza i zwiększenie

wykorzystania
odnawialnych źródeł

energii

Uzasadnienie komplementar:lości projektów

Projekt jest komplementarny technicznie i technologicznie , uznawany jest za wzorzec dobrych
praktyk w odniesieniu do infrastruktury W ochronie zdrowia. Projekt polega na: Inwestycja została
zrealizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego została pľzeprowadzona:modernizacja
systemu ogrzewania obiektów szpitalnych (poprzez likwidację grupowego węzła cieplnego i montaż
dwufunkcyjnych indywidualnych węzłów cieplnych); wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED-owe; termorenowacja budynków (wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową drewnianą oraz ocieplenie stropów). Dľugi etap
inwesĘcji zakładał utworzenie dwóch farm solarnych. Energia słoneczna zostanie wykorzystana w
celu podgrzewania c.W.u., a także do produkcji energii elektrycznej.
Obie farmy pracować będą na potrzeby budynków szpitalnych. Dzięki ĺnwesĘcji znacznie obniżą się
koszĘ utrzymania budynku, m.in. poprzez ređukcję zużycia eneľgii grzewczej na cele c.o. i c.w.u.
oraz energii elektrycznej (poprzez wymianę oświetlenia na LED-owe).
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Suma kontrolna: 2594-CDB7-A1BF-6EA5

,,Modernizacja i
wyposażenie obiektów
ośrođka Rehabilitacji
Narządu Ruchu ĺlla

Dorosłych i dzieci im.
prof. dr Wiktora Degi

Wielospecj alisĘcznego
Szpitala SP ZOZw

Zgorzelcu"

Wielospecjalistyczny
Szpital - SPZOZw

Zgorzelcu
EFRR

Regionalny Program
Operacyjny dla
Województwa

DolnośIąskiego na lata
2007 - 201.3

Nr i nazwa đziałanĺa
/ pođdziałanĺa

Waľtość ogółem
projektu tPtNl

Priorytet I
,,Modernizacja

infrastruktury ochrony
zdrowia na Dolnym
Śląsku (,,Zdrowie")"

69 234 720,00 projekt zrealizowany

Uzasadnĺenie komplementaľnoścĺ projektĺíw

,,},fodernizacja i wyposażenie obiektów ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu dla DorosĘch'i dzieci
im. prof. dr Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZw Zgorzelcu"
Umowa o dofinansowanie z dnia 08.05.2009 r.Projekt polegał na mođernizacji budynku pod
względem popra\Ąry efektywności energeĘcznej(wymiana stolarki okiennej; docieplenie stropów i
dachu; docieplenie ścian zewnętrznych) w projekcie przewidziano też zakup spľzętów medycznych
oraz powiększenie powierzchniprzeznaczonej na część, medycznąJest on komplementarny do
Przedłożonego w aplikac.ĺi projektu.

fr
Fundusze
Europejskie

Unia Europejska'
Euĺopejskĺe Fupdu5ze

SĽĺukt'uralne ĺ tnwestycyjne

t
Š
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Suma kontrolna: 2594-CDB7-A1"BF-6EA5

SEKCJA B CHARAKTERYS'ľYKA WNIosKoDAwcY

8L. Wnioskodawca

Nazrrya wnioskodawcy

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Forma prawna Fonna własności Możliwość odryskania VAT

samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej

Jednostki samorządu
terytorĺalnego lub

samorządowe osoby pľawne
Nie

NIP REGON PKD przeważającej
działaIności

6L51"706942 231.161,448 Działalność szpitali

Polska DoLNoSLĄSKIE zgorzelecki

Zgorzelec Zgorzelec 59-900

Lubańska L1-1.2

571334885 757750303 marketing@ spzoz.zg orzelec.pl

www. spzoz.zgorzelec.pl

fr
řundusze
Euľopejslĺĺe
ProgÍam Regionalny

Unia Europejska
Euľopejskie Fundusee

SĽĺuktuĺalne i lnwesĽycyjne

łił
*tł ü
tt*t*

.t

fr.' ii r.'

10/57

w3fr#



82. Dane do kontaktu
Suma kontrolna: 259A-CDB7-ALBF-6EA5

Unia E*ropejska
Europejskie Fundusze

$Eĺuktłlľalne l l rnľasĘcyJnefr
řundusze
Europejslcie
Pľogĺäm Regionalny

FunkcJa w
proJekcle Imĺę Nazwisko Telefon Adres e-mail

Osoba
rbpÍezentująca
wnioskodawcę

Zofia Barczyk s71,334879 sekľetarĺat@śpzoz. zgorzeIec. pl

Osoba do
kontaktów
roboczych

Kamil Barczyk s71,334892 marketing@spzoz. zgorzelec.pl

*

ŕ

łÍ
*
t

*

*
ń
*
*

*
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Suma kontľolna: 2 59A_CDB7_ALBF_6EA5

C1. Iťskaźnikĺ kluczowe

Fundusze ".'
EuľopejqKĺe

SEKCJA C WSKAZNIKI

Sposób ĺ częstotlirľość monĺtorowanla wskaźników

fr
Unia Euŕopejska

Euĺopgjskĺe Fundusze
Strukturałne i lnwestycyjne

WSKAŹNIKI PRoDUKTU

Waľtość docelowaNazwa wskaźnika Jednostka mĺary Rok osĺągnĺęcĺa
wartoścĺ docelowej

1950.2
Powierzchnia uzytkowa
budynków poddanych
termomodernizacji

m2 201"8

Źrőđło informacjĺ o rľskaźníku

protokół odbioru końcowego

Sposób i częstotliwość monĺtorowania wskaźnĺków

Wskaźnik mierzy powierzchnię uzfikqwą zľlodernizowanych energetycznie budy'nków w wyniku
realizacji projektu polegającego na modeľnizacja energetycznej rozumianej jako poprawa
efektywności energetycznej budynku, która ma na celu zmniejszenie war[ości rocznego
zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku. Częstotliwość pomiaru -

pomiar jednorazowy. odpowiedzialny za monitoľowanie i sprawozdawczość w systemie SL2014
będzie podmiot zarządzający proj ektem.

Liczba
zmodernizowanych

energetycznie
budynków

szt 201.8 t

żtódło ĺnfoľmacJi o wskaźnĺku

Protokół końcowego odbioľu budowlanego

Sposób i częstotllwość monltorowania wskaźnĺków

Wskaźnik mieľzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu
polegającego na modernizacja energetycznej ľozumianej jako poprawa efektywności energeĘcznej
budynku, która ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
rocznego zapotrzebowania na eneľgię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną budynku. Częstotliwość pomiaru - pomiar jednorazowy. odpowiedziaLny za
monitorowanie ĺ sprawozdawczość w systemĺe sL201'4 będzie podmiot zarządzający projektem.

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE

szt 201.8 T

Źródło ÍnfonnacjÍ o wskaźníku

protokół końcowego odbioru budowlanego

72/57
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Suma kontrolna: 259A-CDB7-ALBF-6E45

Wskaźnik mierzy ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z oZE rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Źródłach energii. Częstotliwość pomiaru -

jednorazowo.'odpowiedzialny za monitorowanie i sprawozdawczość w systemie SL2014 będzie
p oclmi ot z,arządzający proj ektem

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energĺi elektrycznej z

ozE
szt 201"8 1.

Źrőđło infoľmacji o wskaźniku

protokół końcowego odbioru budowlanego

Sposób ĺ częstotlĺwość monitoľowanĺa wskaźników

Wskaźnik mierzy ilość wybudowanych jednostek wytwarzania eneľgii elektrycznej z oZE w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Częstotliwość
pomiaru - pomiar jednorazowy. odpowiedzialny za monitorowanie i sprawozdawczość w systemie
sL20 1' 4 b ędzie p o dmiot zarząđzający p roj ekte m.

WsruťŹNIKI REZULTATU

Nazwa
wskaźnĺka Jednostka miaľy Waľtośó bazowa

Rok osĺągnięcia
rľartości

docelowej

Wartość
đocelowa

Ilość
zaoszczęđzonej
energii cieplnej

GJ/rok 0 20L9 2334.39

Źróđło informacji o wskaźniku

obliczona jako różnicazużycía energii cieplnej w okresie kolejnych 12 miesięcy po przyjęciu
protokołu końcowego odbioru budowlanego

Sposób i częstotlĺwośó monitorowanĺa wskaźników

Wskaźnik pokaże całkowite zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej. W przypadku
modernizacji energeĘcznej budynków: różnica między rocznym zużycĺem energii cieplnej w roku
bazowym w stosunku do rocznego zllżycia energii cĺeplnej po zakończeniu projektu. Częstotliwość
pomiaľu - suma pomiaľów cząstkowych dla każdego kolejnego miesiąca po zakoÍtczeniu projektu.
odpowiedzialny za monitorowaníe i sprawozdawczość w systemie SL2014 będzie podmiot
zarządzający proj ektem.

Zmniejszenie
rocznego zużycia
energii pierwotnej

w budynkach
publicznych

(cr32)

kWh/rok 0 201.9 642200.86

źrődło infonnacJl o ĺ'skaźnilcu

świadectwo charakterysĘki energetycznej budynku przed i po modernizacji

Sposób ĺ częstotlÍwośó monĺtorowanĺa wskaźnĺków

fr Europgjskie
Funđuszě Unia Éuropejska

,,.Er'l ĺŕłpejsk ĺe Fu nd usae
S|ĺu kburalne i Inwestycyjne
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Wskaźnik pokaze całkowite zmniejszenĺe rocznego zużycia energii pĺerwotnej. Eneľgia pierwotna
określa ĺlość energii niezbędnej do utrzymania komfoľtu użytkowania budynku, którą nalezy do
niego dostarczyć, uwzględnĺając straty w instalacji i urządzeniach przy wytwarzaniu i przesyle
energii oraz uwzględniając roĺJzaj paliwa/energii dostarczanych do budynku
Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego,
gazu, eneľgii elektrycznej, energii odnawĺalnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywnośó i uzytkowanie energii chroniące
zasoby i środowisko..
Wyliczenia wskaźnika z wykorzystaniem metodologiĺ przyjętej w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energeĘcznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki
energetycznej. Monitorowanie - wykonanie Audytu energetycznego po zakończeniu realizacji
rzeczowej projektu. Pomiar jednorazowy. odpowiedzialny za monitorowanie i sprawozdawczość w
systemie SL2014 będzie podmiot zarządzający pľojektem.

Szacowany roczny
spadek emisji

gazőw
cieplarnianych (CI

34; ':

tony
równoważnika

c02
0 2018 1.64.37

Źróało informacjĺ o wskaźnĺku

Świadectwo charakterystyki energeĘcznej budynku po modernizacji, Audyt energetyczny

Sposób ĺ częstotlĺwość monitorowanĺa wskaźników

Wskaźnik jest liczony bezpośrednio dla interwencji zmierzających do zmniejszeniazużycia eneľgii
p oprzez p oprawę efektywno ś ci energetycznej budynków.
Roczna wielkość emisji Co2 wynikająca z działalności obiektu, obliczona jest na podstawie ilości
energii chemicznej nieodnawíalnej koniecznej do pokrycia zapotrzebowania obiektu na ciepło i
energię elektryczną. Audyt kontľolny po zakończeniu realizacjirzeczowej projektu. Częstotliwość
pomiaru - Pomiarjednorazowy. odpowiedzialny za monitorowanie i sprawozdawczość w systemie
S L2 0 1 4 będzie podmiot zarządzający proj ektem.

C3. Wskaźnĺkĺ specyficzne dla projektu

redukcja pyłu kg/rok

Fundusze
Europe.jskie

Suma kontrolna: 259A-CDB7-At BF-6845

201.90

B
(

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i lnwestycyjne

t't

WSKAŽłNIKI PRoDUKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osĺągnięcĺa
waľtoścĺ docelowej Wartość docelowa

WSI(ďŹNIKI REZULTATU

Nazwa
wskaźňĺka Jednostka miary Wartość bazowa

Rok osĺągnĺęcia
waľtości

đocelowej

Wartość
docelowa

14/57
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Suma kontrolna: 259A-CDB7-AlBF-6E45

Źrőđło informacji o wskaźnĺku

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji, Audyt energetyczny (część pt
"Efekt Ekologiczny Modernizacji , strona nr 15)

Sposób i częstotlÍwośc' ĺironitorowanĺa wskaźników

Wskaźnik jest liczony bezpośrednio dla interwencji zmierzających do zmniejszenia zużycia energii
poprzez poprawę efektywności eneľgetycznej budynków.
Roczna wielkość emisji Pyłów PM10 wynikająca z działalności obiektu, obliczona jest na podstawie
ilości energii chemicznej nieodnawialnej koniecznej do pokrycia zapotrzebowania obiektu na ciepło
i energię elektryczną. Audyt kontrolny po zako'Írczeniu realizacji rzeczowej pľojektu. Częstotliwość
pomĺaru - Pomiar jednorazowy. odpowiedzialny za monitorowanie i sprawozdawczość w systemie
S L2 0 1 4 będzie podmiot zarządzający proj ektem.

_ Pľomowanie równościmężcryzn i kobĺet:

X pozyĘwny [J neutralny

Uzasadnienie:

Prezentowany projekt odnosi się bezpośrednio do polityki równego statusu kobiet i mężczyzn na
rynku pracy i w życitr społecznym. Z usług medycznych świadczonych pľzez Zakład opiekuńczo
Leczniczy w Zgorzelcu, a Ęm samym zmodernizowanej infrastľuktury technicznej będą mogli
korzystać w równym stopniu kobiety i mężczyźni bez względu na narodowość i osobiste
przekonania' W związkuz czym projekt nie powoduje dyskryminacji z powodu płci i innych
uwarunkowań społecznych.
W związku z powyższym zgodnie z prawem polskĺm i unijnym projekt zapewnia równe traktowanie
wszystkich osób uczestniczących w procesie inwestycyjnym, jak i późniejszym okresie
funkcj onowania proj ektu

c5. a

Í,

Fundusze
Europejskie
PrograÍn Regionalny

Unia Europejska
Europejskĺe Fundusze

SiĺukĽurelne i lnwestycyjne

łl ł

_ Zasada niedplo1yminacJĺ (w tym nĺedyskryminacjĺ ze względu na nĺepełnosprawność):

X pozyĘwny ! neutralny

Uzasadnĺenĺe:

Bardzo ważną gľupą odbioľców będą osoby niepełnosprawne. Infrastruktuľa budynku Zakładu
opiekuńczo Leczniczegojest w pełni dostosowana do koľzystania z niej przez osoby
niepełnosprawne. Brak barier archítektonicznych nie tylko umożliwia korzystanie osobom
niepełnosprawnym z obiektu, ale także zapewnia dostęp do usług medycznych na takim samym
poziomie, co osobom sprawnym.W projekcie Wymagane jest w ramach odtworzenia schodów
wykonanie najazdu dla niepełnosprawnych.
W związku z povĺyższym zgodnie z prawem polskim i unijnym projekt zapewnia ľówne traktowanie
wszystkich osób uczestniczących w procesie inwesĘcyjnym, jak i późniejszym okresie
funkcjonowania proj ektu.

15/57
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Suma kontľolna: 259A-CDB7-ALBF_6EA5

- Zrównoważony ľozwoj:

X pozytywny ! neutralny

Uzasadnĺenĺe:

Projekt ma za zadanie zmniejszenie emisji szkodliwych produktów spalania paliwa poprzez
znacząCą ľedukcje zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku Zakładu opiekuńczo
Leczniczego w Zgorzelcu. Projekt w Znacznym stopniu przyczyni się do realizacji polityki
zrównoważonego rozwoju i pozwoli na przeciwdziałanie degradacji środowiska oraz pozwoli
mieszkańcom terenu objętego projektem na życie w warunkach jakie są dziś standardem dla
mieszkańców Unii Europej skiej.
Projekt będzie dodatnio wpływał na ochronę środowiska naturalnego i pozwoli na zapobieganie
dalszej degľadacji.
Projekt ma pozyĘwny wpływ na zrównoważony rozwój zdefiniowany jako rozwőj
społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie đziałań mających na celu wzrost
gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszĘch
pokoleń.Bardzo ważną grupą odbiorców będą osoby niepełnosprawne. Infrastruktura budynku
Zakładu opiekuńczo Leczniczego,jest w pełni dostosowana do korzystania z niej przéz osoby
niepełnosprawne. Brak barier architektonĺcznych nie tylko umożlÍwia korzystanie osobom
niepełnosprawnym z obiektu, ale także zapewnia dostęp do usług medycznych na takim samym
poziomie, co osobom sprawnym.
W związku z povtyższym zgodnie Z pľawem polskim i unljnym projekt zapewnia równe traktowanie
wszystkĺch osób uczestnĺczących w pľocesie inwestycyjnym, jak i późniejszym okresie
funkcjonowania projektu.

fr-
Fundusze
Europejskie
Pľcgram Řegionalny

Unia Europejska
Europejskĺe Fundusze

Stĺu kturalne i Inwestycyjne
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Suma kontrolna: 259A-CDB7-A1BF-6E45

SEKCJA D zakres rzeczowo-fĺnansowy projektu

DI. Szac ektu (w PtN)

D2. Luka w fĺnansowanĺu

D3. Zakres

promocyjny będzie skierowany do wszystkich pacjentów Zakładu opiekuńczo-Leczniczego
alistycznym Szpitalu sP zozw Zgorzelcu oraz mieszkańców miasta Zgorze|ec

i metody
tablice Projektu: informacyjna i pamiątkowa - w miejscu powszechnĺe dostępnym na terenie

pľojektem, tj. przy wejściu do Zakładu zostaną umieszczone w trakcie realizacji projektu
infoľmacyjna (IV kw. 20L6r), a po jego zakończeniu tablica pamiątkowa (III kw. 201'7r

e te będą zawieraĘ emblemat UE oraz infoľmację o dofinansowaniu projektu ze środltów

zostaną materiaĘ informacyjne (đrukowane) - w trakcie wdrażania projektu będzie
ana kwaľtalna infoľmacja prasowa ( w formie elektronicznej, którą dział marketingu

będzie do pľasy lokalnej w celu udostępnienia mediom inforńacji o postępie w realizacji
finansowanychze śľodków RPOWD. Umĺeszczenie emblematów UE, RPOWD o

,9, Fundusze
Europejslcie
Program Regionalny

Unia Europejska
Euĺopejskĺe Fundusze

Strukturalne i lnwesĘcyjne

itr
t

Lp. Rok Wydatki ogółem
(PrN)

Wydatki
IĺwalĺÍĺkowalne

(PrN)

Wydatki
nĺekwalífĺkowalne

(PrN)

Proj ekt generuj ący dochód

Kurs Errľo Luka w flnansowanĺu
IYol

Waľtość wydatków
kwaliÍtkowalnych

pľzed
uwzględnĺenĺem

đochodu

Wartość
generowanego

dochodu

Zadanie Nazwa zadania

1 Promocja Projektu

opisdzĺałańplanowa"ľ""*'i:őiri'trilľ#'ľr:iŤľkazanychzadań/czas

77iő7
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Suma kontrolna: 259A-CDB7-AIBF-6E45
sowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na korespondencjĺ

ne.j w sprawach pro.jektu.z wykonawcami pro.jektu, instytucjami zaangazowanymĺ we
anie RPOWD, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej,

którym będzie również pľÓWadzona niniejsza strategia promocji projektu będzie strona
ternetowa WS SP ZoZ, na której zamieszczona zostanie informacja o źródle finansowania jak i

ego poziomie oraz biezące informacje nt. realizacji projektu
ałkowitą odpowiedzialność za wdrożenie planu działań informacyjnych i promocyjnych będzie
onosił Wielospecjalistycznego Szpitala sP ZoZw Zgorze|cu, który jest Beneficjentem projektu.
zas re 1-s kw.201.8 ;2 kw.201B ; 3-ci kw.2o1.B ; 4- kw.201B

Zađanĺe Nazwa zadanĺa

1 Teľmomodernizacja budynku Nadbrzeżna 5A z wykorzystaniem oZE realizowana w
trybie zaprojektuj i wybuduj.

opĺs dzĺałań planowanych do realĺzacji w ramach wskazanych zadafiĺczas
ľealĺzacjĺ/podmiot działanĺa

Kompleksowa termomodernizacja budynku oddziału szpitalnego, prace budowlano-instalacyjne będą
realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, W ramach ządania wykonane zostaną prace
przygotowawcze niezbędne do złożenla wniosku o rlofinansowanie. Zakres pľac
termomodernizacyjnych obejmuje wykonanie termoizolacji zewnętrznej na poziomie piwnic oraz
kondygnacji nadziemnych i dachu w tym likwidację mostków cieplnych, przebudowę instalacji c'o. i
c.W.u., wymianę instalacji kanalizacyjnej i białego montażu(wydatek niekwalifikowalny). Projekt z
uwagi na brak technicznych możliwości podłączenÍa budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej z
uwagi na pełną dekapitalizację doĘchczas używanych kotłów na gaz ziemny przewiduje wymianę
źrődła ciepła. W projekcie wybudowane zostanie nowe, biwalentne źrőđło ciepła w postaci układu
pompy ciepła o modulowanej mocy do 90kW oraz kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 65kW. W
celu zbilansowania zwiększonego w następstwĺe montażu pompy ciepła zużycía energii elektrycznej
Projekt przewiduje budową instalacji PV o mocy 30 kW. Zaprojektowana W ten sposób i wybudowana
nowa kotłownia pozwoli na radykalne obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w
[ermo-modernizowanym obiekcie. W ramach Pľojektu instalacje wytwaľzające energię cieplną i
elektryczną dostosowane zostaną do wvmogów zarząđzanía energią (TIK).

t äľľTľľ:'ijÍ;,,,'' W B&$ľ
Unia Europejska

Eu ropej sk ie Ę;'ł nt1usze
Stru kturalne i lnwesĽycyjne
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1.a. w tym VAT'

BUDżET PRoJEKTU ĹuWaGLĘDNIENIEM I(WoT PoDATKU vAT
1. Wydatkĺ krľalĺfíkowalne

2. Wydatkĺ nĺekwďĺfikon'alne

?.a.w tym vAT - od wyđatk w krľaltÍlkowalnych

2.b. w Ęm vAT - ođ wydatk w niekwaliÍikowalnych

D4. Zakres

Przygotowanie
{o!<umentacji proj ektu

opracowanĺe projektu
buđowlanego

wykonawczego i
powykonawczego

Suma kontrolna: 259A-CDB7-A1BF-6E45

85,00

Teľmomođernizacja budynku Nadbn

BPP

Fundusze
Europejslcĺe

Unia Euľopejska
Ęuľopejskie Fundusze

Strukturalne i lnwestycyjne

o/o

85,00

85,00

Dofinansowanie
(PrN)

PLN

Wydatki nielcrľalifikowalne
(PLN)

Wydatki kwalĺfikowďne
(PLN)Wydatkt ogďem (PtN)

BPP

BPP

Oznaczenle
pomocy

Opls kosztu
w daneJ kategoĺ{ĺ/

podkategorta kosztĺíw

Wykonanie tablic:
informacyjnej oraz

pamiątkolyej

Druk i kolportaż
materiał w

ĺnformacfrnych

Kategorĺa kosztĺíw

Promocja Projektu

Infoľmacja i promocja

informacja i promocja

Suma

*tł

*r ł

t
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J'i

85,00

85,00

8s,00

85,00

85,00

85,00

85,00

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

-,opracowanĺe projektu
technicznego bľanży

instďac1jnej (c.o i c.u.w)
wykonawczego i

powvkonawczego

Opracowanie
dokumentacji

geologicznej (odwierty)
wykonawczej i

powykonawczej

Opracowanie projektu
technigznego instalacji

fotowoltaicznej
wykonawczego i
powykonawczego

Wykonanie audytu
energetycznego

' 
Opracowanie Studium

wykonďności i Pľogramu
Funkcjonalno_Użfikowego

oraz wniosku o
dofinansowanie

Wykonanie termoizolacji
ścian piwnicy

Wykonanie izolacji ścian
nadzĺemnych, lilĺľidacj a

mostk w cieplnych

Przygotowanie
dokumentacji projektu

Przygotowanie
dokumentacji projektu

Przygotowanie
dokumentacji projektu

Przygotowanie
dokumentacji pľojektu

i : Przygotowanie
rlokumentacji projektu

.'ł

RoboĘ i materiaĘ
budowlane

RoboĘ i materiały
budowlane

RoboĘ i materiały
budowlane

Likwidacja mostk w
cieplnych - schody

wejściowe BPP

Suma kontrolna: 2 59A-CDB7 -AIBF-OEAS

B

85,00

fr
{

Fundusze
Europejslĺĺe

Unia Euľopejska
Europejskie Fundusee

Strukluralne i lnweĺĘcyjne
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85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

BPP

RoboĘ dachowe _

lilnłidacja most w
cieplnych, zabezpieczenie
teľmiczne i przeciwwodne

gzyms w oraz daszku
wejściowego

Prace budowlane
\,vewnę trzne zw iązane z

wynianą instalacji c.o. na
poziomie piv.ĺticy

Prace budowlane
wewnętrzne z:ĺĺ iązane z

wymianą instalacjĺ c.o' na' w części nadziemnej

Biwalentne źr dło ciepła
w postaci gruntowej

pompy ciepała o
modulowanej mocy do 90

kW i kondensacyjnego
kotłagazowegoommocy

65 kW wraz z pełnym
wyposażeniem kotłowni

Przebudowa instalacji c.o.

Przebudowa instďacji
c.w.u.

Przebudowa instďacji
kanalizacyjnej ; biały

montaż

RoboĘ i mateľiaĘ
budowlane

RoboĘ i materiały
budowlane

RoboĘ i materiaĘ
budowlane

1śr dĘ trwałe (inne nĺż
' inieľuchomości)

RoboĘ i materiaĘ
budowlane

RoboĘ i mateľiaĘ
budowlane

RoboĘ i materiaĘ
budowlane

Śrođki trwďe (inne niż
nieruchomości)

Budowa ĺnstalacjĺ
fotowoltaicznej on-grid

wsp łpracującej z pompą
ciepła

BPP

Suma kontrolna: 2 594-CDB7-A1BF-OEA5

85,00

Funđusze
Europejskĺe

Unia Euľopejska
Etlropejskie Fłrndusze

Sľľuk uralne i lnwesĘcyjĺre

***

*ł*
I

*
*
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Usługi inne niż
doradcze

inspektor Nädzoru
Buđowlanego BPP 85,00

Usługi inne niż
cioradcze

Usługa zarządzania
projektem BPP 85,00

Suma

og łem wydatkĺ u' proJekeie

w ramach zadarí

Zađanle Wyđatki lĺľalifi kowalne
(PtN)

Dofinansowanie
Vtĺydatkt og łem (PlN)

PLN %o

Promocja Projektu

Termomodernizacja budynku Nadbrzeżna 5A z wykorzystaniem
OZE realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.

w ramach kategorĺi koszt w

Kategoĺĺa kosztĺw Wydatki ogĺíłem (PtN) Wydatkt kwalifi korľalne,
(PĹN) lJdział /" Dofĺnansowanie 7o

Informacja i promocja

Przygotowanie dokumentacji projektu

RoboĘ i materiaĘ budowlane

Srodki trwałe (inne niż nieruchomości)

Usługi inne niż doradcze

0,00 0,00

Suma kontrolna: 2594-CDB7-A1BF-6EA5

0,00 0,00 0,00PB - pomoc publiczna 0,00

Fundusze
Europejskĺe
Progľam Regionalny Wfr

*

0,00

Unĺa Euľopejska
äuropejskĺe Fundusee

5Łrukľura[ne i lnwesŁyĺyjne

o/o

DofinansowanieUdział %Wkład własny
(PtN)

Wkład EU
(PtN)

Wnioskowane
dofinansowanĺe

(PtN)

Wydatki
kwalifikowalne

(PrN)
Wydatkĺ og łem

(PĹN)Pomoc publiczna
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Suma kontrolna: 2 59A-CDB7 -A1BF-6EA5

0,00

I I I

0,000,000,000,000,000,00
PDM - pomoc de
minimls

BPP - bez pomocy
pqbtĺcznej/de mtnimis

Podstawa ĺ uzasadnlenie

Fundusze
Euľopejskĺe

[Jnia Europejska
..Europejskie Fundusee

Strukľuľa[ne i lnwesĘcyjne

onującą wyłącznie w ľamach publicznego systemu ochrony zdrowĺa. obiekt (jak r wnież infrastruktura) wybudowane w ramach realizacji
ektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług medycznych w ramach kontrakt w z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym w
ekcie nie spełnione są przesłanki okreś]one w art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskĺej (TFUE) (art. 87 ust. ]. Traktatu WE).

a terenie budynku nĺe jest prowadzona jakakolwiek działalność komercyjna. Powierzchnie w buĺIynku nie są wynajmowane jak tez nie prowadzona
pteka' Wnioskodawca nie osiąga przychod w z Ęrtułu đziałalności komercyjnej z wykorzystaniem ĺnfrastruktury, kt rej poddanie teľmomodernizacji

owane w ramach

zaLď. konkurencji
tala,

cenle
Szpi

występuje
organ1zaqłną

nle
dnostkąej

publicznychzasob w
nĺekomercyjnąsteJ5A

transferuefekciew
adbrzeżnejN

gďyz
ulicyprzy

publĺczną
Zgorzelcu
pomocą

w
objętyest

Leczniczego
nle

Opieku czo
inwesĘcyjnyekt

Zakładu
projszy

.-í:. {

:ł

***

ł'*ł*
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Suma kontrolna: 2 59A-CDB7-ALBF-6EA5
D5. Źródła finansowanĺa

Näzwa źrődŁa finansolryania Wydatki ogółem
(PtN)

- Wielospecj alistyczny Szpital SPZOZ
Zgorzelec

.:9.

Fundusze
Europejslĺĺe

Unia Europejskł
Euľop$skie Fundusze *ł**

-'ł'*'a
ta

łtł
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Suma kontrolna: 2594-CDB7-A1BF-6E45
STUDIUM WYKoNALNoŚCI

Analĺza potÍzeb

Przedstawienie

Geneza projektu, analiza problemów, analĺza potľzeb środowiska społeczno-gospodarczego

opiekuńczo-Leczniczy zlokalizowany przy ul. Nadbrzeznej 5A w ZgorzeLcu jest placówką
swoje usługi w trybie 7ĺ24ĺ365, co oznaczam, że sam obiekt jest eksploatowany bardzo

tensywnie i nie jest możliwe nawet czasowe jego wyłączenie z eksploatacji. Budynek posiada
ednak wiele mankamentów związanych zarówno ze stanem technicznym infrastruktury

, zwłaszcza wytworzenia i rozprowadzenia ciepła, jak i z dużym zapotrzebowaniem

obiekcie funkcjonuje stary system grzewczy oparty na ponađ 50 letnich żeliwnych, zamulonych i
kaloryferach, zrozprowadzeniem ciepła układem także starych, żeliwnych rur bez

kolwiek izolacji cieplnej. Dokładnie z tego samego okľesu pochodzi i w Ęm samym stanie
znajduje się układ ciepłej i zimnej wody użytkowej. Ze względu na wysokie wymagania

zakresie zasilenia temperaturowego instalacji grzewczej oraz dużego zapotrzebowania na C.U'W.,
źrőđło zasilania cieplnego stanowią ponad 20 letnie, wyeksploatowane kotĘ gazowe o

aż740 KW. Znaczna część kotłowni pochodzi jeszcze z okresu oddania budynku do
tj. z 1963ľ., gdzie w układ grzewczy wpięte są zbiorniki staľego pieca węglowego

szystkie te elemenĘ sprawiają, że w obíekcie wzrasta nie tylko zużycie nośników energii, ale także
ą liczne awarie i przecieki instalacji. Jedynym, uzasadnionym technicznie i ekonomicznie

problemu jest kompleksowa wymiana systemu grzewczego na nowe, tzw
ogrzewanie z systemem regulacji termostalycznej oľaz z nowymi,

źrodłami ciepła. Stąd projekt przewiduje budowę bezpiecżnego, biwalentnego
opar[ego na gruntowej pompie cĺepła o modulowanej mocy do 90 kW, spĺętej z

kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 65 kW. Towarzyszyć temu musi także
przebudowa kotłowni i montaż nowych buforów i zbiorników ciépła. Pľzejście z

na średniotemperaturowysystem grzewczy powiązane jest z kolei z poprawą
owania obiektu na ciepło' Występuje w nim wiele tzw mostków termicznych, któľe

fr
Fundusze
Europejskie
Prcaram Rąionďny

Unia Europejska
Euĺopejskĺe Funduszę'-,:

docelową będą pacjenci Zakładu opiekuńczo-Leczniczego oraz mieszkańcy Zgoľzelca, którzy
na co dzień będą odczuwać poprawę jakości powietrza w następstwie działań

dernizacyjnych, których celem jest docelowe wyeliminowanie niskiej emisji ze spalania

cjenci Zakładu z uwagi na swój często podeszły wiek oraz stan zdrowia w największym stopniu
poprawę komfortu w caým budynku. Tym bardziej, że jak wynika z opublikowanych Map
Zdrowotnych istnieje zapotrzebowanie na usługi długoterminowe opiekuńczo-lecznicze
opiekuńczo Lecznicze), ponieważ prognozowany jest dalszy wzrost liczby ludzi starych w

Również dokument Policy Paper stwarza możliwość dalszego rozwoju Zakładów
Leczniczych poprzez prowadzenie działalności stacj onarnej, ale również stworzenie

kopalnych.

i onalizow
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Suma kontľolna: 259A-CDB7-ALBF-6EA5
odatkowo powiązane są z dużą penetľacja wilgocÍ do wnętrza obiektu, co jeszcze zwiększa

ę chłodu i niszczy strukturę obiektu. Sytuacja ta dotyczy części elewacji przylegąjących do
ów i samych balkonów, ścian przyziemia i użytkowych piwnic oraz gzymsów. W efekcie

projektu znacząCo spadnie zapotrzebowanie obiektu na ciepło oraz bardzo wzrośnie
wytworzenia i dystrybucji ciepła, co wprost zmniejszy zużycie nośników energetyczni.

ą tego układu i zwiększeniem efektu środowiskowego skompensowanie nlżycia energii
wywołanej pracą pompy ciepła energią dostarczoną z instalacji fotowoltaicznej.

wyniku ľealizacji projektu obiekt uzyska nową, wysoką charakterystykę energeĘczną i zwiększy
i niezawodność onowanla z efektem

Analĺza ĺnstytucj onalna

oraz finansowe uczestnĺkamĺ ektu
alistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu jest Beneficjentem prezentowanego projektu,

również podmiotem bezpośrednio i całkowicie odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg,

ę i powodzenie przedmiotowego projektu oraz pľzestrzeganie procedur, harmonogram u1
i prac związanych z działaniami w zakresie realizacji pľzedsięwzĺęcia. Reälizacja projektu

przeprowadzona w oparciu o wszystkie niezbędne parametry techniczne, wytyczne oraz
obowiązujące w Unii Europejskiej.

Szpital - sP ZoZw Zgorzelcu działa w oparciu o:
.ustawę z dnia 15 kwietnia 20t1' r. o działalności leczniczej (Dz. U. z201,5 poz. 618 ze zm.);
. statut;
.inne przepisy dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

- sP Zozw ZgorzeIcu posiada osobowość prawną. Podmiotem założycielskim ww. placówki
est Powiat Zgorze|ecki. Nadzór i kontrolę nad Szpitalem w zakresie wynikającym z obowiązujących

sprawuj e Zarząd Powiatu
soba upoważniona do reprezentowania Szpitala - Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP Zo
Zgorzelcu Pani Zofia Barczyk - będzie podejmować główne decyzje związane z realizacją projektu

podpisywać wszelkiego rodzaju dokumenty doĘczące nĺniejszego przedsięwzięcia.

ąjąc na uwadze wcześniejsze doświadczenia zwíązane z realizacją inwesĘcji współfinansowanych
środków unljnych podjęto decyzję, iż za sprawne wdrażanie projektu oraz prawidłowe

i monitorowanie wszystkich działań związanych z realizacją projektu
będzie Pan Kamil Barczyk. Aktualnie jest ona zatrudniona na stanowisku Kierownika

Marketingu i Rozwoju.
Kamil jest magistrem ekonomii z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w rozliczaniu i

projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej oraz EoG. Do jej obowiązkówjako
Projektu należeć będzie:

. koordynacja działań realizowanych w projekcie

. kontrola zgodnoścĺ realizowanych działań i ponoszonych w projekcie wydatków z
wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie projektu

przygotowywanie pod względeńi meryt_orycznym postępowań o udzielenie zamówienia iiublicznego
art. 39 Ugtawy Prawo Zamówień Publicznych 

.l

przeprowadzanie postępowań o udzielenie 4-amówienia publicznego z ar|. 4 pkt B
stawy PZP

Fundusze
Europejskie
Progĺam Regionalny

Unia řuropejska
Europejs*ie Fundusze

Sľĺukturalne i lnwestycyjne
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Suma kontrolna: 2 5 9A-CDB7 -A1BF-6EA5
. sporządzanie umów z wykonawcami

sporządzanie sprawozdań z postępu w realizacji projektu oraz sprawozdań z
projektu

. sporządzanie zestawień dowodów księgowych, wniosków o płatność,, rozliczeŕl
doświadczenie w roz]iczaniu projektów

,,Razem bezpieczniej --niemiecko-po1ska sieć diagnostyki obrazowej w
amieście Görlitz ĺZgorzelec w ramach Progľamu operacyjnego Współpracy
granicznej Saksonia-Polska 2 00 7 -20t3, współfinansowany ze środków

uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Zdrowe dzieci - zdrowa Europa" - Transgraniczne przedsięwzięcie modelowe w
akresie usług međycznych w europamieście Zgorze|eclGor|1tz" finansowany w

Pľogramu operacyjnego Współpracy Transgľanicznej Saksonia-Polska
0 07 -20 13, współfinans owany ze środków Europej skie go Funduszu Rozwoj u

go.

''Transgraniczna sieć profilaktyki, diagnosĘki i leczenia chorób
" finansowanego w ramach Programu operacyjnego Współpracy
Saksonia-Polska 2007 -201'3, współfinansowany ze środków

Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Poprawa efektu energetyczńego w obiektach WS - SP ZoZZgorzelec" współfinańsdwanego ze

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

członkowie zespołu
Dziwisz - płatności, rozliczanie projektu, sporządzanie wniosków o płatność - starszy

alista, staż w proj. UE 8lat, wykształcenie v,lyższe ekonomĺczne
Knichał - sprawy budowlane i techniczne - kierownik Działu Technicznego, wykształcenie

techniczne
Horodecka - zamówienia publiczne - kierownik działu staż w proj' UE B lat wykształcenie

Trwałość
ekt jest trwaĘ rozumieniu art. 71 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady nr 1303/2013

okresie 5 lat od daty płatności końcowej. Po zakończeniu realizacji projektu Właścicielem
infrastruktury będzie WielospecjalisĘczny Szpital sP zozw Zgorzelcu. Szpital

osiada w swoĺch strukturach jednostki organizacyjne, które będą w stanÍe zapewnić trwałość
. Wnioskodawca na dzień aplikowania o wspaľcie nie posiada żadnych infoľmacjĺ, które
świadczyć, iż w najbliższych latach wprowadzone miałyby być jakiekolwiek zmĺany

ne i prawne w jego funkcjonowaniu, które mogĘby skutkować zmianą właściciela
pionej apaľatury oraz zmodernizowanej w ramach projektu infrastruktury.

świetle pľzeprowadzonej analizy finansowej, można stwierdzić, że tľwałość finansowa projektu
stała wykazana. Dodatnie saldo przepľywów pieniężnych w okľesie wdrażania projektu"oraz ;

latach okresu referencyjnego wskazqje na wykonalność inwesĘcji zgodnie z założeniami
utľzymanie pľynności finansowej podmiotu w okresie eksploatacji projektu.
tkowym elementem świadczącym o nÍezagľożonej tľwałości pľojektu jest fakt, że zakupiony

będzie nowy i nowoczesny, a w kontekście obecnie obowiązujących wymogów rynkowych, .

spełniał odpowiednie kryteria i normy wymagane na teľenie Unii Euľopejskiej. Realizacja
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rojektu będzie przeprowadzona W oparciu o wszystkie niezbędne parametry techniczne, w1ztyczne

ące obecnie w Unii Europejskiej

Analiza pľawna

Pomoc publĺczna (test), w tym efekt zachęty, zastosowany schemat pomocy publĺcznej

Czy następuje tľansfer śľodków publicznych?

X Tak ! Nie

Czy wnioskođawca uryskuje przysporzenie na warunkach korzystnĺejszych od oferowanych
na ľynku?

X Tak ! Nie

Cry transfeľ ma chaľakter selektywny?

I Tak ! Nie

Cry transfer narusza lub może narusryć warunkĺ konkurencjĺ i wpĘwa na vľymianę
handlową WE?

! Tak X Nie

Uzasađnĺenĺe
projekcie występuje transfer zasobów publicznych ponieważ wsparcie udzielane w ramach RPo

est współfinansowane ze środków UE zgodnie ze wspólnotowymi zasadami pomocy publicznej
należy uznać,, że środki, które uzyska Wnioskodawca będą stanowić środki publiczne w
przypadku.

zasobów publicznych odbywa się warunkach korzystniejszych niż rynkowe ponieważ S
w drodze realizacji projektu bazę do leczenia specjalisĘcznego ambulatoryjnego i

, która będzie wpýwała na zwiększony przyöhód szpitala' Niemniej szpital jest jednostką
profit" funkcjonującą w publicznym systemie ochrony zdrowia.

zasobów publicznych jest selekĘwny ponieważ w ramach RPo wsparcie będzíe.
dla podmiotów, wskäzanych na liście beneficjentów w dzĺałania 3.].. Zatem należy

,'iż na etapie przyznawania środków wystąpi selektywność w każdym przypadku.
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efekcie transferu zasobów publicznych nie występuje zakłócenie konkurencjĺ ponieważ Zakład

Leczniczy -jednostka ajest niekomercyjnąjednostką organizacyjną Szpitala,
onującą wyłąĆznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. obiekt fiak rÓwniez

wybudowane w ramach realizacji pľojektu będą wykorzystywane wyłącznie do
m w ramach kontraktów z N Funduszem Zdrowia.

Analĺza technĺczna

biekt Zakładu opiekuńczo-Leczniczy w Zgorzelcu przy ul. Nabrzeżna 5A został wybudowany w
963 roku na działce nr 022502 1.0001.AR-B'6|4. Użfikownikiem nieruchomości jest

pecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
a terenie działki znajdują się: budynek główny oddziału, stacja trafo, wiata stalowa. Teren wokół

utwardzony, występują liczne zadrzewienia od strony zachodnĺej i wschodniej
znaczenĺe buđynku - placówka lecznicza
budowy - 1963 r.

zabudowy - 976 m2
użytkowa - L950,2 m2

ubatura budynku (cz. ogrzewana)- 8674,07 m3
atura budynku (całość) - 9274 m3

wniczenie - 60 %

kondygnacji - 3 (w Ęm piwnica)
netto budynku - 1950,2 m2

zabudowy - 9 m

tľakciejego eksploatacji zostało przeprowadzonych szereg prac modeľnizacyjnych.
1993 ľoku kotĘ węglowe, zostaĘ zastąpione kotłami gazowymi o łącznej mocy 920 kW (2x460

Nie zainstalowano jednak osobnych zbiorników na ciepłą wodę użytkową lecz nowe kotľy
o do jednego ze zbiorników w starym piecu. Ten układ funkcjonqje do dzisiaj, co w

ołączeniu z nĺemalcałkowitą dekapitalizacją techniczną kotłów gazowych skutkuje licznymi
wariami, przeľwami w dostawach ciepła, niską sprawnością układu grzewczego i wysokimi

eksploatacji. Pozostawiono także starą instalację ogrzewania centralnego, opartą o żeliwne
- zakamienione i zardzewiałe. Przy części grzejników kilka lat temu zainstalowano

tory. Pozostawiono także stare ciepłociągi rozprowadzające ciepło do instalacji
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - zakamienione, zardzewiałe i bez jakiejkolwiek

termicznej. W stanie zupełnej dekapitalizacji technicznej znajduje się pozostałe wyposażenie
wielokrotnie napľawiane, uzupełniane zlicznymiwyciekami. Żaden z elementów systemu

i rozpľowadzenia ciepła nie spełnia wym;1ganych aktualnÍe norm, tym bardziej dla
świadczącej całodobowe usługi medyczne
2005-2007 przeprowadzono termoizolację przegród zewnętrznych, tj. wszystkie ściany

oraz ścĺany piwnic ocieplono styropianem gr. 10 cm. Wymieniono talľŹe stolarkę okienną
,L i o współczynniku przenikania ciepła'.-
zewnętrzne o wspćłczynniku przenikania' ciepła

=2,5 [Wm2K]

!Ę'

latach
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trakcie eksploatacji obiektu uwidoczniĘ się liczne wady wcześniej przeprowadzanych ponad prac

acyjnych. W zakresie prac pominięto termo i hydro izolację balkonów od strony
i wschodniej elewacji, co skutkuje pľzenikaniem wilgoci do ścian elewacyjnych i

waniem się wody do przestrzeni pomiędzY murowaną ścianą z cegĘ ceľamicznej a
styropianu. Woda penetruje także niżej do przyziemia' UwidoczniĘ się także liczne błędy

ĺ przyziemia oraz posadzek w kondygnacji piwnicznej. W rezultacie powstały liczne mostki
, a zawilgocenie potęguje przenikanĺe do wnętrza obiektu chłodu i duże utraty ciepła.

ka okienna oraz drzwiowa nie spełnia obecnych wymagań izolacyjności cieplnej dla
h obiektów, jest jednak w bardzo dobrym stanie technicznym i jej wymiana byłaby
ekonomicznie wydatkiem. Podobnie sytuacja wygląda z termoizolacją większości

owierzchni przegród zewnętrznych i stropodachu. Z tejprzyczyny Beneficjent wybrał opcję
likwidacjĺ mostków termÍcznych z likwidacją części balkonów (betonowych przewodników

Sciany zewnętrzne piwnic i ściany przylegające do gruntu nie spełniają żadnych wymagań
cieplnej, stąd przeprowadzana jest tam pełna termo i hydroizolacja wraz z poprawą

akości posadzek.
przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie spowodowałoby

aktualnych i przyszľych zagrożeń przerwy w dostawach ciepła; liczne awarie i wycieki z
i grzewczej, które występują na terenie całego obiektu, a W szczególności w kotłowni; duże

ciepła co pĺÍwoduje wysokie zużycie nośników energii; stopniowý wzrost zawilgocenia obiektu
u s zko đzenie struktury ścian, zwłaszcza p rzyzie mia

e na temat stanu technicznego aktualnie funkcjonującej w obiekcie infľastruktuly i
osażenia oraz na temat konstrukcji samego obiektu pozyskano od osób reprezentujących

organizacyjną, odpowiedzialną po stronie Beneficjenta za eksploatacje obiektu. Informacj
zweryfikowano poprzezwizję lokalną z inwentaryzacją przeprowadzoną przez audytora

udziale do wniosku.

Analiza i analĺza
pomĺmo tego, że w obiekcie występują elemenĘ nie spełniąjące w zakresie termoizolacji

obowiązujących noľm dla nowobudowanych obiektów (ocieplenie przegród zewnętrznych,
okienna i drzwiowa), nie brał pod uwagę rozwiązania polegającego na wymianĺe lub

uzupełnieniu izolacji ścian oraz wymianie okien i drzwi. Elementy te są w barđzo
stanie technicznym z czystym Ęnkiem (wymienione w latach 2003-2007), a ich parametry

odbiegają od wymogów. Ewentualne nakłady na wymianę Ęch elementów w ramach
termomodernizacyjnych nie byłby adekwatny w stosunku do uzyskanego efektu ekologicznego i

. W następstwie przepľowadzonego audytu energetycznego oraz prac
taryzacyjnych w trakcie przygotowywania projektu zostaĘ zidentyfikowane elementy

któľe w sposób szczególnie rażący odbiegają od wymagań technicznych oraz
obowiązujących noľm. W ocenie Beneficjenta wymiana i modernizacja Ęch elementów

jest techniCznie, ekonomicznie, środowiskowo i instytucjonalnie w pełni uzasadniona
eneficjent nie rozpatrywał taĘe wariantu polegającego na nie podejmowaniu zadnycĘ działań

nych, bowiem stan techniczny źrődeL ciepła i systemu jego dystrybucji jest
technologicznie; a w samym obiekcie występuje wĺele punktowych miejsc utraĘ

i wycieków z instalacji - stąd prace muszą być przeprowadzone niezwłocznie
związku z povĺyższym, na podstawie analizy technicznych i ekonomicznych uwarunkowań

trzy podstawowe opcje - kierunki możliwych, uzasadnionych technicznie,
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, środowiskowo i instytucjonalnie działań.

PCJA 1 - Termoizolacja
nie termomodernizacj i wr az z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym elementów

p oprzez likwid acj ę m o stków termicznyc ľr występuj ącyc h w prze gro dac h zewnęt rzny ch,
ianach przyziemia, zewnętrznych ścianach piwnic i ścianach bezpośrednio przylegających do

tu, Realizacja tej opcji wymaga w stosunku do pozostaých wariantów najniższego nakładu
nego i może być przeprowadzona bez ingerencji w ciągłość pracy placówki. Poprawĺa ona

zapotrzebowania obiektu na ciepło i obniża poziom nadmiernej wilgotności pomieszczeń
PCJA 2 - Termoizolacja z kompleksową modernĺzacją instalacji rozprowadzenia ciepła

termomodernizacji jak w opcji nr 1 poszerzonej o ľemont pomieszczenia kotłowni
modernizację istniejącej instalacji C.W.U. i instalacji C.o, przez kompleksową wymianę wszystkich

i grzejnĺków, co pozwoli przejść z instalacji wysokotemperaturowej na tzw.
peraturową' Nađal jednak pozostają stare kotĘ gazowe

a opcji nr 2 zapewnia z jednej strony zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na ciepło do
a z dľugiej istotnie zwiększa efekĘwność wykorzystania dostarczonego ciepła,

szając Ęm samym ilość potrzebnego ciepła użytkowego do zapewnienia wymaganych
parametrów temperaturołvych pomieszczeń i c.W.U. Pełna teľmoizolacja wszystkich

'rozprowadzających ciepło i sposób oddania ciepła do otoczenia poprzez pĘrtowe
niki z termoregulatorami, pracujące opĘmalnie już przy parametrze temperaturoÝVym 40 do

SoC rozwiązuje problem strat ciepła na przesyle i zwiększa sprawność instalacji grzewczej
3 - Termoizolacja z kompleksową modernizacją instalacji rozprowadzenia ciepła i z w5rmianą
energii wykorzystuj ących oZE

termomodernizacji jak w opcji nr 2 poszerzonej o wymianę dotychczasowego
dła ciepła w postaci 23 letnich kotłów gazowych o łącznej mocy 740 kW, na biwalentne źródło w

gruntowej pompy ciepła o modulowanej mocy do 90 kW oraz kondensacyjnego kotła
o mocy 65 kW, uzupełnionej instalacją fotowoltaiczną o mocy 30 kW, której celem jest

energii elektrycznej, częściowo pokrywającej wzrost jej zużycia wynikający z pľacy
pompy ciepła

ľealizacje układu biwalentnego z jednej strony wykorzystywane są wszystkie dostępne
energeĘczne (temperatura gruntu, gaz ziemny, energia słoneczna i energia elektryczna) i
sza się zapotrzebowanie obiektu na energię pierwotną, a z drugiej strony zwiększa się
czeństwo pracy systemu grzewczego poprzez graniczenie możliwości wystąpienia awarii i

ľw w dostawach cĺepła.
pod uwagę dwa pierwsze warianĘ odrzucone pÍzez Beneficjenta na wstępie analizy oľaz 3

ww. działań widać, że w projekcie stosowany jest model mieszany. Część, elementów projektu
na modernizacji istniejącego stanu: prace termoizolacyjne poprzez eliminację mostków

izolacje pľzyziemĺa, poprawa jakości posadzek piwnicznych, itp. Szereg elementów,
występujących w opcji nr 2 i 3 spľowadza się natomiast do kompleksowej wymiany np.
C.o. C.W.U. otazźródeł ciepła. Model mieszany wynika zrőżnego zużycia technicznego i

elementów wpľywąących na bilans energeĘczny obiektu. *"'
opĘmalnej opcji podniesienia efekĘwności energeĘcznej obiektu dokonano przy

tzw. wie]okľyteńowej metody porównania. Zastosowanie tego podejścia umożliwia
uwzględnienie:

1' l Szczeg őlne go charakteru funkcj onalne go obiektu'-Zakładu opiekuńczo Le czniczy
Trybu eksploatacji obiektu -"ptzez 24 godziny na dobę, 7 dnÍ w Ęgodniu ĺ 365 dni w ľoku
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Potrzeb ekologicznych praz bytowo-ekonomicznych lokalnej społeczności, w Ęm gminy, powiatu
województwa

Potrzeb i możliwości finansowo-ekonomicznych właściciela obiektu

ęte do analizy kryteria oceny:
1: Wie}kość zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię użytkową w skali roku

a od 1 do 3, Waga kryterium: 40% - Cym większa redukcja zapotrzebowania obiektu na

Ęm osiągnięĘ większy efekt ekologiczny oraz cel społeczno-ekonomiczny
1 - 39,28 MWh - punktów 1' x0,4 = 0,4

cja2 _ 231',4B MWh - punktów 2x0,4 = 0,B

cja 3 - 502,05 MWh - punktów 3x0,4 = 1',2

2: Wielkość zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu w skali roku
a od 1 do 3, Waga kryterium: 20o/o Czym większe zmniejszenie kosztów eksploatacji tym

e uzasadnienie ekonomiczne
a 1 - 6 628 zł- punktów 1' x0,2 = 0,2

a 2 - 38 951' zł - punktów 2x0,2 = 0,4
pcja 3 - 75 649 zł - punktów 3 x 0,2 = 0,6

3 : Minimalizacja wskaźnika koszt inwestycji/efekt ekologiczny
od 1 do 3, Waga kryterium: L\o/o Czymmniejszy wskaźnik, tym wyższa efekĘwność

osiągniętego rezultatu śroilowiskowego
1' _ 20 }í9zlltCoZlrok - punktów ]. x 0,1 = 0,1'

2 - 1J 5LLzlltCoZlľok - punktów 3 x 0,1 = 0,3

cja 3 - 12 695zlĺtCo2lrok- punktów 2x0,L = 0,2

4: Minimalizacja okresu prostego zwrotu nakładów
a od 1 do 3, Waga kryterium: I0o/o Czym krótszy okres, tym szybszy zwrot z inwestycji

a L - B2,3 - punktów 1 x 0,1 = 0,]"

a 2 _ 32,B lat- punktów Ż x 0,I = 0,2

a3 - 26,6lat - punktów 3 x 0,1 = 0,3
um 5: Kompleksowość przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych

od 1 do 3, Waga kryterium: L5% Czym większa kompleksowość, tym większa poprawa
technicznego obiektu, większy wzrost efekĘwnoścĺ jego eksploatacji, zwĺększenie

energetycznego obiektu
]. - znikoma - punktów 1 x 0,].5 = 0,15
2 - częściowa - punktów 2 x 0,].5 = 0,3

3 - pełna - punktów 3 x 0,].5 = 0,45
6: Pozytywny efekt edukacyjny dla społeczeństwa

a od ]. do 3, Waga kryterium: 5% Czym bardziej widoczne elemenĘ i efekĘ dla
energetycznej, Ęm vĺyższa punktacja

a ]. - słabowĺdoczny - punktów L x 0,05 = 0,05
a 2 - śľedniowidoczny - punktów 2 x 0,05 = 0,1

a 3 - średnĺowidoczny - punktów 2 x 0,05 = 0,1

wyników punktowej ocenyĺ'vielokryteriowej: suma punktów z uwzględnieniem wagľÍ '

a L - suma punktów: 1

2 - suma punktów: 2,1

3 - suma punktów: 2,85
oparciu o dwustopniową analizę, do realizacji wybrano opcję nr 3, która w największym stopniu

e cel środowiskowy i ekonomiczny'i w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu w

t 1ll.
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rocedurze konkursowej jest w pełni wykonalna od strony ekonomicznej i instytucjonalnej

konanie projektu zgodnie z zakresem wybranej opcji nr 3 zapewnia kompleksową realizację
ięwzięcĺa termomodernizacyjnego, stanowiącego technologicznĺe i funkcjonalnie domkniętą

ść. W jego wyniku obiekt uzyska podwyższenie pararnetrów izolacyjności cieplnej i
iwwilgociowej oraz zostanie wyposażony w: wysokosprawne źrőđła ciepła w tym w odnawialne

dła energii ze zdalnym, elektronicznym systemem Zarządzania i sterowania, wysokosprawną
ację przesyłu i dystrybucjĺ ciepła, średniotemperaturową instalację grzewczą oraz własne,

ące źródło energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznej. Takie rozwiązanie,
planowanym nakładzie 2 0L4 tys. zł netto umożIiwi zmnĺejszenie zapotrzebowania na energię

obiektu aż o 57 ,7o/o. Poprzez realizacje projektu zapotrzebowanie na energię do ogrzania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej spadnie z 869,82 MWh do 336,48 MWh. Wzrośnie
zllżycíe ee. o 59,8MWh (w związku z poborem ee' przez pompę ciepła), co jednak będzie

owane własną produkcją ee. z instalacji PV w wysokości ok 2B,5 MWh. Łącznie,
termomodernizacyjna pozwoli na ograniczenie poboru energii w skali roku o 502 MWh.

o z kolei ogranĺczy emisję CoZ o 15B,8 ton oraz 0,1 tony Nox, a także zredukuje roczne koszĘ
lo 75,6 zł

Zakres
ramach podwyższenie parametrów izolacyjności cieplnej i przeciwwilgociowej zostaną

mostki cieplne orazźrőđła zawilgocenia umożliwiające do tej pory zwiększoną
enetracje chłodu w Ęm: zlikwidowanie balkonów od str. wschodniej, punktowa naprawa

ącego ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu nad wejściem, gzymsów, schodów wejściowych,
izolacji zewnętrznej ścian przyziemia i piwnicy - łącznie 369,6 m2. Całości prac

będą liczne prace demontażu, montażu np. balustrad, opierzeń, skucia ścian(400m2),
ów (66o m3) itp. Termoizolacyjne prace powiązane są ze skuciem i położeniem nowych,

posadzek piwnicznych (552 mŻ) oraz zmurszaĘch Ęnków (L700m2) l z
szczefi do nowych funkcji kotłowni.
zostanie wyposażony W nowe źrőďła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła o modulowanej

do 90 kW oraz w kondensacyjny kocioł gazowy (ako tzw. szczy[owe źrődło), także o
ulowanej mocy do 65 kW. To biwalentne ľozwiązanie będzie posiadało funkcjonalność zdalnego

sterowania i serwisowania, będzie współpracować z systemem pogodowym i zostanie
w ten sposób, iż jako podstawowe źródło pracować będzie pompa ciepła, a kocioł

będzie automatycznie uruchamiany w sytuacji chwilowego deficytu ciepła. Kluczowym dla
i projektu jest zastosowanie źrődeł ciepła o modulowanej mocy, dostosowujących się do

zapotrzebowania nie Ęlko popruez ograniczenie czasu pracy, ale także poprzez zmianę
energii zasilającej - w tym wypadku ciepło gľuntu, energia elektryczna i gaz ziemny. By

adekwatność analiz przyjęto, iż pompa pracując na100% mocy dostaľcza 80o/o, a kocioł
pozostałe 20o/o całościowego zapotrzebowania na ciepło. Tzw. dolnym źródłem ciepła dla

będą pionowe sondy umieszczone w kilkunastu odwiertach o łącznej głębokości około
900mb. Z kolei kondensacyjny kocioł gaŹowy zostanie podłączony do istniejące, pľzebudowaneJ''

ci gazowej i nowego komina dedykowanego do kotów kondensacgnych. Praca nowych źrődeł
wymaga demontażu całego starego;"doĘchczasowego wyposażenia kotłowni (pieców - .' 'e-

Iowych z 1'963 ľoku i kotłów gazowych z 1993r) oraz zmurszaŁego pozostałego wyposażenia, a
budowlanycbprac adaptacyjnych, o których mowa w poprzedniej części

duże zredukowanie mocy źródła ciepła (z740kW starych kotów gazowych na ]'55 kW) jest

Í,
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(obok likwidacji mostków cieplnych) dzięki kompleksowej wymianie instalacji c.W.U. i C.o

az przebudowie i reorganizacji kotłowni, w tym poprzez instalację buforów ciepła (bufor do
o.1500l i zbĺornik do C.W.U 1000l). Wszystkie stare, zamulone, nieizolowane wewnĘtrzne

iągi zostaną wymĹenione na nowe, w otulinĺe termoizolacyjnej, z odpowiednio dobranymi.
ekrojami (łącznie ok 2000.mb) i dopasowanymĺ pompami obiegowymi. Stare, zarRulne,

, żelíwne kaloryfery (70 sztuk) zostaną zamienione na nowe, płytowe grzejniki blaszane z
gulatorami, co pozwoli na przejście z wysoko na średnio temperaturowy system grzewczy

temperaturowy zejdzie 270-90 st na 45-55 st). Wymianie instalacji C.O i C.W.U
będą liczne przekucia, przewieľty, uzupełninia tynków i malowania ścian z układaniem

kuĘch płytek ceramicznych. Całość prac W zakresie wymiany źrőďeł ciepła i instalacji
adzających będzie wykonana przy zachowaniu ciągłości pracy obiektu, co \^rymusza

zczegő|ną organizację prac i ogranicza zakres stosowanych narzędzi budowlanych.
celu zredukowania wzrostu zużycia energii elektrycznej, wywołanego pracą pompy ciepła

zllżycie energii przez pompę to około 60 MWh/rok) i poprawie w ten sposób efektu

, obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kWp, która

ędzie instalacją o funkcjonalności off-grid, tyle żebez zasobników do gromadzenia energii
akumulatorów). Konieczność utrzymania minimalnego poziomu zasilania inwerteľów w sytuacji gdy

panelach PV nie jest wytwarzana żądna energia Wymaga podłączenia instalacji do sieci
energetycznej. W celu trwałego uniemożliwienia sprzedaży nadwyżek energii, instalacja
taiczna zostanie wyposażona w powszechnie stosowane na rynku tzw. rozwiązanie blokujące

energii do sieci (np.inweľter Fronius SnaplNverĽer ze zintegrowaną kaľtą Fronius
atamanager 2.0 i Fronius Smart Meter 63A-3). Generator energii w postaci 120 paneli

zostanie zamontowany na płaskim dachu budynku, na konstľukcji wsporczej,
wiającej wyeksponowanie paneli w kierunku południowych i ograniczającej wpływ zacienienia
inne elementy. Instalację obsługiwać będą 2 inwertery.

względu na poziom aktualnego, bieżącego zużycia energiĺ elektrycznej i tryb pracy obiektu
/365), oraz mając na uwadze zwiększone zapotrzebowanie na e.e. ze strony pompy ciepła oraz
owane rozwiązania blokujące nie dopuszcza się generacji i odsprzedaży nadwyżek energii.

ała wytworzona energia, na planowanym poziomie około 28,5 MWh/rok, zostanie zuży[a na
własne obiektu.

zakres prac projektowych, oprócz ww. ľobót i dostaw wchodzió będą działania promocyjne
ektu (wykonanie tablic: infoľmacyjnej i pamiątkowej, zarządzanie i nadzór inspektorskĺ nad

oľaz pakiet prac projektowo-dokumentacyjnych, w Ęm opracowanie projektów
wczych i powykonawczych dla branży budowlanej oraz instalacyjnej, ze szczególnym

względnieniem projektu robót geologicznych.
a projektu, a istniejąca infrastruktura: pľojekt realizowany w weľsji opcji nr 3 w pełni
w funkcjonującą na obiekcie infrastrukturę grzewczą, doprowadzając do jej wymiany oraz

modyfikuje instalację wodno_kanalizacyjną - w tym poprzez wymianę instalacji C.W.U. Bez
i pozostaje infľastruktura przyłączeniowa obiektu w zakľesie gazu ziemnego, wody

, energii elektrycznej, i odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych. Poprzez ĺnstalację
następuje częściowa ingerencja w układ wewnętrznej sieci elektrycznej i odgromowej

przyłączenie instalacjiPV z odpowiednimi zabezpieczeniami. Instalacja kominowa i wenĘlacyjna
ľozbudowana poprzez montaż komina dedykowanego do gazowego kotła kondensacyjnego

pozostałe, wewnętrzne instalacje i wyposażenie ĺnfrastrukturalne związane z
onowaniem Zakładu opiekuńczo_Leczniczego pozostaje nĺenaruszone. W związku z

prac izolacyjnych wokół:piwnic i ścian przyzÍemia zostaną wykonane wykopy i na
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cie dni zablokowane zostaną niektóre przejścia wokół obiektu. Poprzez wykonanie

dwiertów pĺonowych zlokalizowane na terenie otaczającym obiekt nastąpi chwilowe ograniczenie
stępu do wybranych miejsc

ekt w pełni wkomponowuje się załozenia Planu Gospodarki Niskoemĺsyjnej uchwalonego dla
rzelec, i mozliwoścĺ Be oraz 7, riami konkursu

Plan funkcjonowania przedsięwzĺęcia
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100,00 Tak

ektu i ich zanta

Ryryko Poziom
ryzyka

Sposoby zapobieganĺa
wystąpieniu

Sposoby mĺnĺmalizacjĺ skutków
wystąpienia

Projektodawca na etapie
rozpatrywania wniosku będzie
udzielał wszelkich wymaganych
wyjaśnień. W przypadku nie
zakwalifikowania Projektu do
dofinansowania Projektodawca złoży
wniosek w kolejnym naborze
uzyskując w tym czasie wszelkĺe
niezbędne decyzje budowlane.

Szpital nie
uzyska
dofinansowania
na realizację
Projektu

M-
średnie

Projektodawca dołoży wszelkich
starań aby wniosek był kompletny i
spełniał kryteria wyboru Projektu
do dofinansowanĺa

Wykonawca nie
dotrzyma
terminów
wynikających z
harmonogramu
prac

S-
niskie

okreśIenie w umowie z wykonawcą
terminu realizacji zadania i
stosowania kar urĺiownvch za
nieterminowość oraz moż]iwość
zab ezpieczenia przed startami
wykonawcy dzięki K'C

ustalenie warunków, finansowych w
przetargu oraz Warunków umowy,
co zminimalizuje niebezpieczeństwo
bľaku np. polisy ubezpieczeniowej.

Utrata
pĘnności
finansowej
zagrazającej
osiągnięciu
zaplanowanych
w projekcie
wskaźników
projektu oraz
problemy z
zachowaniem
trwałości

S-
niskie

WSSPZOZ posiada stałe źródło
publicznego finansowania w
postaci kontraktów z NFZ co
gwaľantuje płynność realizacji
finansowej proj ektu. Dodatkowo
gwarantem stabi]ności finansowej
są organy tworzące podmioty tj.

JST (WS-SP ZOZw Zgorzelcu).

Beneficjent będzie dążyć do
sprawnej realizacji projektu w tym
jego rozliczania. W tym celu do
pomocy zostanie zaangażowany
zewnętrzny
podmiot zajmujący się rozliczaniem i
zatządzaniem projektem' Fiľma ta
będzie wspólnie z Zespołem
Proj ektowy m zarządzać cykl em
życĺa projektu.W razĺe wystąpienia
niniej sze go ryzyka zostanie
wprowadzony program naprawczy
przygotowa ny przez Zespół
projektowy.

Wzrost
kosztów
projektu

M-
średnie

W celu uniknięcia ryzyka wzrostu
kosztów wnioskodawca realnie
oszacował koszty zaplanowane w
proj ekcie poprzez przeprowadzoną
dokładną analizę rynku.Ze względu
na prognozowaną niską inflację
ryzyko to jest średnie. Jedy4ym
powodem zmiany waľťości projektu
może być zmiana kuŕsu ceny walut,
co może mieć realny wpłyłľ'na
koszty projektu.

W przypadku wystąpienia zjawiska
wzrostu kosztów projektu - kwota
przekľoczenia wydatków
kwalifikowalnych zostanie pokryta
przez Paľtnerów projektu ze
środków własnych.W ľazie
wystąpienia niniej szego ryzyka
zostanie wprowadzony program
napľawczy przygotowany przez
Zespół
projektowy
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Ryzyko nie
osiągnięcia
wymienionych
wskaźników

M-
średnĺe

Sposobem zapobiegnięcia na ww.

ryzyko j est ciągľy proces
monitorowania przebiegu realizacji
pľoj ektu przez zesp őł zarząđzający
projektem. Zespőł będzie
monitorował realizację projektu
poprzez prowadzenie nadzoru nad
projektem, dzięki systematycznemu
raporLowan iu przez poszcze gólnych
realizatoľów merytorycznych' Po
wystąpieniu niezgodności z planem
zespół zatządzający wdroży plan
naprawcZy przedsięwzięcia.

Ciągłe raporLowanie o stanie
realizacji projekt raz na miesiąc
przez bezpośrednich realizatorów
projektu do zespołu zarządzającego
przez wypełnianie ankiet.
organizowanie raz na tydzień
zebrań i zgłaszanĺe oraz omawianie
biezących problemów podczas
realizacji projektu.

Zwiększenie
zakresu
projektu
poprzez
wystąpienie
dodatkołvych
robót
budowlanych

S-
niskie

Właściwie przygotowany proces
inwesĘcyjny gwarantuj e pomyślną
realizację przedsięwzięcia'
Przeprowadzona inwentaryzacj a
stanu obecnego obiektu przez
zespół ekspertów z zal<resu
budownictwa szpitalnego daje
nádzĺe.ję na pońyślnie
przeprowadzenie inwestycji.

Jeżeli problem związany ze
zwiększeniem zakresu robót
budowlanych wystąpi, to beneficjent
posiada własne środki finansowe na
finalizację przedsięwzięcia. Zmiany
zakresu będą konsultowane przez
zespół ekspeľtów z zakresu
budownictwa szpitalnego i ustalane
będzie najlepsze rozwiązanie
problemu.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami poliĘki uczcĺwej konkurencji i
zamówień publicznych. Wszelkie umowy z wykonawcamĺ Wnioskodawca zawierać będzĺe z
zastosowaniem Ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z2007 r.
Nr 223 poz. 1655 zpoznz - obwieszczenie Marszałka Sejmu o publikacji tekstu jednolitego Pzp)
oraz innymi aktami prawnymi regulującymi kwestie zawierania umów cywilno-prawnych'
Wielospecjalistyczny Szpitat SP ZOZw Zgorzelcu w swojej strukturze organizacyjnej posiada '

wydzieloną jednostkę, która zajmuje się realizacją zamówień publicznych jest to Dział Zamówień
Publicznych. Pracownicy ww. Działu mają bardzo duże doświadczenĺe w realizacji procedur
przetargowych związanych z zamőwieniami publicznymi, w związku z powyższym będą również
odpowiedzialni za pľawidłowe przeprowadzenie wszystkich postępowań związanych z niniejszym
projektem.

Zaplanowano do przeprowadzenĺa jednej pľocedury przetargowej w formie pľzetargu
nieograniczonego dla zadania inwesĘcyjnego ''Termomodernizacja budynku Nadbrzeżna 5A z
wykorzystaniem oZE ľealizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj".
W odniesie do poz. '!' orazpoz.Z ípoz.3 (trzech zamówień) wybór wykonawcy będzie
pľzeprowadzony zgodnie z zasadą konkuľencyjności w trybie''zapytania ofertowego. Beneficjent
wybrał ten tryb postępowania ponieważ zgodnie zPzp Art. ust.B ustawy nie stosuje się do.

zámówień i konkursów, którycĹ *ärtośó n1" p.r"k a ďzavĺytażonej w złoĘch ľównowartośbi kwoty
30 000 Euro; :. ;
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Analiza fĺnansowa

Wybór metody analĺry finansowej 
_

! Standardowa 8Złożona

UzasadnĺenÍe
została przeprowadzona przy zastosowaniu modelu złożonego, ze względu na brak

żliwości okľeślenie bezpośredniego wpływu projektu na poziom kosztów funkcjonowanÍa
SPZOZw Zgorzelcu.

finansowe dla projektu zostały obliczone przy zastosowaniu modelu złożonego, ze
lędu na brak możliwości określenie bezpośredniego wpýwu projektu na poziom kosztów

onowania WS-SPZOZ w Zgorzelcu. Wyodrębnienie efektu netto przedsięwzięcia, stanowiącego
rachunku efektywnoścĺ, następuje zatem jako porównanie waľiantów podmiotu z

ektem i bez projektu.

ęte założenia projekcyjne są implikacją zapĺsów dokumentu ,,ÝVytyczne w zakresie zagadnień
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w Ęm pľojektów generujących dochód i

hybrydowych na lata 2014-2020"
zastosowano ceny nominalne przy wykorzystaniu wskaźników inflacji oraz Wzrostu PKB zawartych

wspomnianych wyżej dokumentach (Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o
mowa w Podrozdziale 7 .4 Założenia do analizy finansowej),

założono zmienność stopy WIBOR poprzez utrzymanie w kolejnych okresach relacji z inflacją.
zasadnieniem đla takiego podejścia jest wykorzystanie podstawowych stóp procentowych przez

centralny, jako instľumentu służącego osĺągnięciu założonego celu inflacyjnego (przy
WIBOR od stóp NBP, decyđuje to o korelacji Ęch dwóch wskaźników);

okres ľefeľencyjny wynosi ].5 lat, jako rok obrotowy przyjęto rok kalendarzowy - prognozy
w okresach rocznych,

wszelkie dane waľtościowe wyrażone zostaĘ w złotych - w ramach analizowanego pľojektu nie

ą przepĘwy w walutach obcych, co eliminuje konieczność prognozowania zmian kursów
towych w okresie trwałości projektu,

w analizie finansowej stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 4%o, co wynika z zapisów
(Podľozdział7,4 pkt. 1e ) dotyczących finansowych stóp dyskontowych dla cen

na potrzeby analizy kosztów i korzyści przyjęto społeczną stopę dyskontową na poziomie 5%o,

z zapisami Rozporządzenia nr 201'51207
wienie podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wariancie podstawowym i

wykorzystane w niniejszej analizie zostaý zaczerpnięte z dokumentu
warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa,y Podtozđziale 7.4

do analizy finanso.wej - Wytycznych w zakľesie zagadnień związanych z przygotowaniem
ektów inwesĘcyjnych; w tym projektów geneľujących dochód i projektów h5lbrydowych na lata
4-2020' . WskaŹnĺki te zamieszczone są w arkuszu założenia w elektrońiiźnej wersji Analiza

a podstawie analizy wykonalności technicznej projektu oraz planowanego harmonogramu
gólnych zadań opracowano plan inwestycyjny opisany w Programie
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ątku znajdqjącego się obecnie na stanie przyjęto na poziomie osiągniętym w 2016
Pzozw Zsorzelcu oraz planach finansowych na rok 201'6 i20L7. łVartość odpisów
w kolejnych latach prognozy będzie aktualizowana wraz z czynionyĺňiprzez
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do zrealizowania zadania w ramach niniejszego projektu zostaną prefinansowane
znie środkami własnymi, a następnie refundowane pľzy udziale dotacji na poziomie B5%

sztów kwalifikowanych. Udział własny na poziomie 1'5% kosztów kwalifikowanych plus koszty
zostanie sfinansowany przez WS-SPZOZ w Zgorzelcu, łącznie w kwocie 499 685,

Beneficjent dysponuje wysokim saldem środków pieniężnych, które bez negatywnego wpĘwu
wykonanie budżetu pozwolą na sfinansowanie całego projektu. Na potrzeby realizacji

przedsięwzięcia WS-SPZOZ w Zgorzelcu nie przewiduj e zaangażowania kapitału

WS-SPZOZ w Zgorzelcu nie planuje zaciągnięcia nowych pożyczek, kredytów, ani
kapitału w jakiejkolwiek innej formie dłuznej w latach 20L6 - 2030. Spłata zobowiązań

dytowych doĘczy wyłącznie podpisanych już umów ' Szczegőłowy plan obsługi długu zawarto
wiera się w bilansie oraz jego prognozach na lata kolejne. W ramach opracowania przygotowano

ekcję sprawozdań finansowych z uwzględnieniem realizacji wszystkich zadań inwesĘcyjnych
z przeđmiotową inwesĘcją. Nađvrryżki środków we wszystkich latach objętych projekcją

finansowych nie wskazują na możliwość wystąpienia trudňości płatniczych

(kľedyty, pożyczki)

ent jest jednostką finansującą swoją działalność głównie w oparciu o kontrakt z NFZ. W
założono stabilny rozwój działalności szpitala i coroczne zwiększanie przychodów o

4o/o Cojest zgodne ze średnim tempem przyrostu przychodów odnotowywanych przez
enta w latach 201'2 - 2016. Mimo ciągłego rozwoju WS-SPZOZ w Zgorzelcu i powiększania

medycznej skierowanej do pacjentów nie pľzewiduje się znaczącego przyrostu przychodów
w najbliższych latach ponad założone tempo wzrostu obserwowane w ostatnim

. Związanejest to z faktem iż w najbliższych latach NFZ nĺe będzie tak dynamicznie podnosił
kontraktów co uniemożliwi WS-SPZ}Zw Zgoruelcu dalszy szybki wzľost przychodów. Uznano

tempo wzrostu przychodów oscylujące nieco ponad 4% w skali roku jest realne i możliwe do
przez caĘ okres projekcji wobec zaistniaĘch warunków zewnętľznych. Stąd też

się na taką właśnie konstrukcję modelu wzrostu sprzedaży.
hody w zakresie nĺniejszego projektu nie występują. Zgodnie zapisami znajdującymi się w

Na przychód projektu, co do zasady, nie składają się zatem transfery z budżetu państwa lub
amorządu ani z publĺcznych systemów ubezpieczeń (np. dotacje na działalność oraz subsydia)."

zelkie usługi medyczne z wykorzystaniem produktów projektu realizowane będą w ramachs
z NFZ, a co za idzie

T.6Wytycznych:

finansowane z
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inwestycjami materialnymi w majątek, zgodnie z tabelą stawek amortyzacji podaną przez
Finansów.

szty operacyjne podmiotu bez projektu estymowano na podstawie prognozowanych wskaźników
gospodarczego, inflacji oraz płac realnych opublikowanych w dokumencie ,,Zaktualizowane
rozwoju'gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7'.4 Założenia do analizy

- Wytyc znyc h w zakre sie z a gadni efi zw iązany ch z przy gotowaniem proj ektów
stycyjnych, w tym projektów geneľujących dochód i projektów hybrydowych na lata

0t4-2020" . Zrezygnowano z bazowania na prognozach Ministerstwa Gospodarki z racji faktu iż nie
względniają one bÍeżącej sytuacji gospodarczej i jej wpływu na wielkości wskaźników

w kolejnych latach.
operacyjne projektu zaprognozowane zostały na podstawie informacji dostarczonych przez

eneficjenta na temat kosztów eksploatacyjnych, osobowych, a także zużycía materiałów i energii
z realizacją niniejszego projektu. W latach kolejnych, tojest po zakończeniu w roku 201

inwestycyjnej projektu, posłużono się w prognozach wskaŹnikami makľoekonomicznymi
w i wielkości kosztów dla podmÍotu bez ektu

Rachunek ĺ stľat

Bĺlans
bilansu zostały sporządzone w układzie bilansowym zgodnym z ustawą o rachunkowości,

ednakże w nieco uproszczonej wersji, przyjmowanej dla prognoz finansowych w ramach projektów
nych. Wartości aktywów rzeczowych w kolejnych latach prognozy uwzględniają

majątku inwesĘcjami rzeczowymi, a także odpisy amortyzacyjne czynione
dla majątku już istniejącego, jak i zakupywanego w ramach projektu oraz inwestycji

dtworzenio\Ąrych' Kapitał obrotowy ustalono za pomocą wskaźników rotacji zapasów, należności
zobowiązań krótkoterminowych, które opisano we wcześniejszym punkcie. Kapitał własny jest

roku powiększany o zyski z roku poprzedniego, zgodnie z zapisami Ustawy o Rachunkowości.
tał podstawowy:przyjęto na poziomie z roku 2016. Założono kontynuowanie finansowania się ,

owiązaniami długotermĺnowymi, a także spłatę zadłużenia krótkoterminowego w wielkościach
dła ľoku 2016. W ramach akĘnľów bieżących uwzględniono ich strukturę z roku

16 (należności, gotówka) jako bazę do đalszej estymacji. Założono, że stľuktura ta będzie w

fi',,'äľľ,ťť*,ľľ,-, W Bfr$iľ
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opisane powyżej. Przyczyny przyjęcia takiej wielkości również opisano w poprzednich
KoszĘ operacyjne bez amoĘzacji esĘmowano zgodnie z opisem przedstawĺonym W

4.2. Amortyzację majątku obecnie istniejącego, jak i zakupywanego w ramach projektu, a
w ľamach inwestycji odtworzeniowych ustalono na podstawie stawek amortyzacji znąjduj

w rozporządzeniu Ministra Finansów z uwzględnieniem terminów poszczegóInych inwesĘcji
KoszĘ finansowe ustalono na pođstawie ich wielkości z roku 20L6 z uwzględnieniem
się w czasie wielkości zadłużenia długoterminowego, które efekĘwnie zmienia

odsetkowych. Przychody finansowe ustalono na podstawie wielkości z ostatniego i
tniego roku obrotowego jako bazy oraz tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, atakże

do przyrostu przychodów finansovvych. Wielkości pozostałych pľzychodów i kosztów
ustano na podstawie danych zlat 2012 _ 201"6 z uwzględnieniem dotacji w ramach

przychod.ów zarówno stuz ektem ak bez ektu oproJ opa$owersJl proJ j wskaźnikiW

na oziomie L9%.ektu. S datkowania dochodów
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okresie czasu Saldo stanowi parametr model

Wartość dofĺnansowanĺa

żrődła Íinansowanĺa ektu
planowane đo zrealizowania zadania w ramach niniejszego projektu zostaną prefinansowane

środkami własnymi, a następnie refundowane przy udziale dotacji na poziomie 85%

kwalifikowanych. Udział własny na poziomie 1'5% kosztów kwalifikowanych zostanie
owany przez WS-SPZOZ w Zgorzelcu.. Beneficjent dysponuje wysokim saldem środków

żnych, któľe bez negaĘwnego wpĘwu na wykonanie budżetu pozwolą na sfinansowanĺe
projektu. Na potrzeby realizacji analizowanego przedsięwzięcia WS-SPZOZ w Zgorzelcu nie

zaangażowania kapitału obcego (kredyĘ, pożyczki).

WS-SPZOZ wZgorzelcu nie planuję zaciągnięcia nowych pożyczek, kredytów, ani
ozyskania kapitału w jakiejkolwiek inneiformie dłużnej w latach 20L6 - 2030. Spłata zobowÍązań

ytowych doĘczy wyłącznie podpisanych już umów . SzczegółoÝyy pla.n.obsługi długu zawarto
wiera się w bilansie oraz jego prognozach na lata kolejne. W ramach opracowania przygotowano

ę sprawozdań finansowych z uwzględnieniem'realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych

Fundusze
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przepływów pieniężnych przeprowađzony został metodą pośrednią, w oparcĺu o
dyfikowany na potrzeby analizy wzór ustawowy tego zestawienia, prezentujący zaangażowanie

dków kolejno: W działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową
akłady inwestycyjne ujęto w przepĘwach środków z działalności inwestycyjnej. Wpływ dotacji z UE

est odzwierciedlony w osobnej pozycji. W rachunku przepýwów pieniężnych śľodki pieniężne na
każdego okresu kształtują się na bezpiecznym poziomie ponad kilku mln złoĘch.

a projektu spowoduje zmniejszenie środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w
h pierwszych latach okresu inwestycyjnego. Przepýwy pieniężne netto z działalnoŚci

będą ujemne w okresie inwesĘcyjnym W związku Z ponoszeniem wydatków
a w okresie eksploatacji pozostaną na zbliżonym poziomie co w wariancie bez

Wc okresie na koniecśrodki okresu są dodatnie

43/57

Progĺäm Regioĺďny WBfr#



Suma kontrolna: 2S9A-CDB7-AlBF-6EA5
z przedmiotową inwestycją. Nadwyżki środków we wszystkich latach objętych projekcją

rawozdań finansowych nie wskazują na możliwość wystąpienia trudności płatniczych
ene enta.

Ocena I

Trwałość finansowa
ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków w

5 lat od daty końcowej płatności w stanie umożliwiającym korzystanie z niego tak jak na
okresu trwałości projektu. Wiąże się to z odpowiednĺm zabezpieczeniem inwestycji przed

oraz ponoszeniem wydatków na m'in' przeglądy, serwisowanĺe i konserwacje nabytych

ele projektu zostaną utrzymane ptzez Beneficjentaprzez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
Produkt powstaĘ po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.

elementem świadczącym o niezagrożonej tľwałości projektu jest fakt, że zakupione
ľządzenie będzie nowe ĺ nowoczesne, a W kontekście obecnie obowiązujących wymogów

będzie spełniało odpowiednie kryteria i normy wymagane na terenie Unii Europejskiej
a projektu będzie przeprowadzona w oparciu o wszystkie niezbędne parametry techniczne,
oraz normy obowiązujące obecnie w Unii EuropejskÍej

świetle przeprowadzonej analizy finansowej można stwierdzić, że.tľwałość finansowa projektu
rľykazana' Dodatnie saldo przepłylqów pieniężnych w okresĺe wdrażania projektu oraz

latach okresu referencyjnego wskazuje na wykonalnośó inwesĘcji zgodnie z założeniami
utrzymanie pĘnności finansowej podmiotu w okresie eksploatacji projektu.

rachunku przepĘwów. pieniężnych środki pieniężne na koniec każdego okresu kształtują się na

t,
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finansowe dla projektu zostaĘ obliczone przy zastosowaniu modelu złożonego, ze
u na brak możIiwości określenia i wyodrębnienia bezpośredniego wpływu projektu na poziom

nie efektu netto przedsięwzięcia, stanowiącego podstawę rachunku efektywności,
zatem jako porównanie wariantów podmiot z projektem i bez projektu. Szczegółowe
strumienĺ kosztów i korzyści są zależne od aspektu analitycznego rentowności finansowej

oceny efektywności finansowej przedsięwzięcia zastosowano podstawowe przy metodzie
mierniki, w postaci finansowej stopy zwrotu oraz waľtości zaktualĺzowanej netto
wskaźniki zostaĘ zastosowane jako miernÍki zdolności projektu do generowania

zapewniających zwrot wszystkim źrődlom finansowania (FNPV/C i FRB/C)

wymaga współfinansowania z EFBR ponieważ.(FNPÝ/C < 0 oraz FRFýC < 4o/o)

artości wskaźników efektywności finansowej świadczą o tym, że projekt jest nieopłacalny
Wartość bieżąca przyszĘch strumieni pieniężnych dla wariantu z dotacją jest większa niż

wariancie bez dotacji. Nie oznaczato, iż projektu nie warto realizować. Jest to niezbędne ze
na korzyści społecznie, co wykazano w analizie kosztów i korzyści

sztów funkcj onowania WS-S PZ)Z w Zgorzelcu

PV/C - 582 463,95 < 0
I,35o/o < 4%o

ołeczno-ekonomicznych
na koniecznośćfinansowe środkami

Í1u

I
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Cznym poziomie. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie środków pieniężnych z

i inwestycyjnej w roku 201B, w którym będzie prowadzona działalność inwestycyjna.
pieniężne netto z tytułu dzĺałalności inwestycyjnej będą ujemne w okresie inwestycyjnym

związku Z ponoszeniem wydatków inwestycyjnych, a w okľesie eksploatacji pozostaną na
poziomie. W całym okresie referencyjnym środki pieniężne na koniec każdego okľesu'są

o Projekt jest trwaĘ fĺnansowo jak i Beneficjent z Projektem, co potwierdzają prezentowane
z arkusza finans

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomĺczna
wyjścia analizy ekonomicznej są ustalenia przyjęte w analizie finansowej, które zostały
ane o efekĘ fiskalne i efekĘ zewnętrzne.

fiskalne w tym przypadku polegaĘ na:
odliczeniu podatku VAT od nakładów inwesĘcyjnych :

odliczeniu podatku VAT od kosztów operacyjnych (bez wynagľodzeń i amoľĘzacji) ponieważ
eneficjent nie ma możliwości ich odzyskania z Urzędu Skarbowego.

ako korzyści zewnętrzne uwzględniono dla tego projektu następujące czynniki:
oszczędności na kosztach emisji zanieczyszczefi (gazy i py}y) - wg. RoZPORZĄDZENIE RADY

z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowĺska i stawki
dla kotłów węglowych _ 30,89 złlMg

oszczędności na ochronie środowiska - wg. Informacji Prezesa Urzędu Regulacjĺ EnergeĘki nr
7120L6,jako iloczyn ilości zaoszczędzonej energii (ustalona w Audycie Energetycznym) oraz stawki

dostawę GJ ciepła ze źrőďeł opalanych paliwami węglowymi - 41,52 złlG]

na tej podstawie wskaźnikĺ
zaktualizowana wartość netto (ENPV) 132 1,79,3B

wewnętrzna stopa zwrotu (ERR) 6,66 o/o

> L, ENPV > 0 oraz ERR > 5%)

ieopłacalny finansowo projekt jest korzystny z punktu widzenia zwiększenia dobrobytu i
atrakcyjnościZgorzelca jako miejsca do życia. Analiza kosztów i korzyści społeczno -

wykazała, że projekt jest rentowny i zachowuje swoją atrakcyjność nawet, jeśli
niekorzystne zmiany w poszczególnych kategoriach przepĘwów. Zostało to wykazane pľzy

takich wskaźników jak ekonomiczna wartość bĺeżąca netto, ekonomiczna wewnętrzna
zwrotu oraz wskaźnik korzyścĹkoszĘ

w okresĺe realizacji ak I eksploatacj lnwestor zape1vłiI
dodatnie

niezbędne środkiw swoich
finansowych. Realność potwierdzaj salda środków żnychtego plan ą plenlę W

ach
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Pozostałe ĺnformacje

Pozostałe
KoMPONENT EDUKACJI I Z^RZĄDZANIA ENERG IĄ

efekt edukacyjny społeczeństwa w przypadku projektów realizowanych zgodnie z
21'5ĺ201'4r (kod interwencji _ 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia) jest Ęm vĺyższy im bardziej
zne (dostępne)jest powstałe w wyniku realizacji projektu rozwiązanie techniczne. Tym

edukuje się społeczeństwo - pacjenci placówki, pracownicy oraz mieszkańcy. Przyjęte
rskie rozwiązanie techniczne pompy ciepła oraz umieszczonych na dachu w widoczny sposób
fotowoltaicznych każdemu użytkownikowi oddziału szpitalnego oraz każdemu mieszkańcowi
w bezpośredni sposób komunikować zaleĘ korzystania z odnawialnych źródeł energii.
przewiduje , że w celu umożliwienia przeszkolonym pracownikom naszych bieżącego

i sterowania układem energeĘcznym każde zurządzeí wytwarzających energię z
daw oZE zostanie podłączone do siecĺ internetowej. Wszystkim użytkownikom, umożliwimy za

naszej strony www bieżącą obserwację (m.in. na portalu http://pvmonitor.pl/) pracy
działania urząđzeí oze a Ęm samym

oprawi ich edukację w tym zakresie.
ekt realizowany W formule zaprojektuj i wybuduj w związku zwm od wykonawcy Wymagane

ędzie:
przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, ktőrzy będą pełnić funkcję operatora systemu

obiektu,
przepľowadzenie szkolenia w zakresie funkcjonalności i bieżącej użytkowania zainstalowanych

grzewczych, W tym źrőđeł energii: pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej - grupa
elowa wszyscy pracownicy obiektu.

trakcie szkolenia użytkownicy zostaną zapoznani z zasadami działania zainstalowanych źrőđeł
ZE oraz z uzasadnieniem wyboru tych instalacji w stosunku do innych, dostępnych na rynku

gii. Powinien zostać ĺm zaprezentowany oczekiwany efekt energeĘczny i ekologiczny, jaki
przynieść pľojekt oraz sposoby jego weryfikacji.

efektu powinna być przedstawiona w dwóch płaszczyznach: (1) zmniejszenia
owania obiektu na energię cieplną w wyniku termo i hydroizolację oraz (2) zamiany
ych źródeł eneľgii na energię z gruntu oraz ze słońca. Szkolenie zawierać będzie instruktaż

obiektu z punktu widzenia optymalnych osiągów energetycznychz wykorzystaniem
sterowanĺa i zarząďzania energią.

opracov/anie dla pracowników obsługi zbiór przystępnych instľukcji użytkowania zainstalowanych
oze

opracowanie dla użytkowników (pracowników i pacjentów) pomieszczeń obiekcie system pľostych
instrukcji/znakóWtablic użybkowania pomieszczeí w aspekcie energeĘcznym, co w

gólności doĘczy terńoregulatorów gľzejników, w które zostaną one wyposażone
siona w ten sposób wiedza i doświadczenie może pomóc użytkownikom w podjęciu decyzji w

własnego gospodaľstwa domowego i w efekcie skłonić do postaw proekologicznych
okien na baľdziej éhérgjooszczędne, wymiany pieia węglowego i zastąpienie''$o pompą

instalacjĹ fotowoltaicznej, przy wykorzystaniu wsparcia np. z wľoŚĺcw
Prosument) itp.

tablica informacyjna oľaz wiđoczna z zewnątrz instalacja fotowoltaĺczna będzie

co pr'yc'yhi się do pełniejszego zrozumienia zasad
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zainteresowanie pracowników, pacjentów i lokalnej społeczności. Przykład rodzi
ów, co także nalezy uznać jako element pozytywnego efektu edukacyjnego.

Zakres projektu wykracza poza obszar OSI,
wykracza poza obszar oSI ponieważ wsparta infrastľuktura dostępna będzie zarowno

com regionu jak i całej Polski. Przy przyjęciu do szpitala nie jest stosowane kryterium
zamieszkania pacjenta \eczvĺyłącznie stan ich zdrowia. Częstokľoć to osoby bliskie chorym

decyzję z której placówki chcieliby skorzystać kierując się przeważnie aspektem własnej

pľojektu wykracza poza obszar oSI
pacjenci szpitala przyjmowani są spoza granic obszaru oSI. Należy podkľeślić fakt, że

40 % hospitalizowanych pacjentów pochodzi spoza powiatu zgorzeleckiego, a z całego Dolnegc
ląska. Struktura zamieszkania pacjentów, którym zostaĘ udzielone świadczenia medyczne w

u ujęta została w dodanym w generatorze wnioskőw załączniku nr 28

ZGoDNoŚĆ z npo
projektu jest poprawa efekĘwności energetycznej budynku (publicznego) należącego WS-SP

Cel ten zostanie osiągnięty w następstwie zrealizowania prac termomodeľnizacyjnych oraz
zastosowanié ođnawialnych źrőđeł energii.

alizacja Projektu wpisuje się w priorytet inwestycyjny UE, którego celem jest wspieranie
energetycznej, inteligentnego zarządzanía energią i wykorzystania odnawialnych

energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych (PI 4.c.) jest zgodna z
szczegółowym działanĺa 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności

i sektorze mieszkaniowym.
Projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej z paliw kopalnych przyczyni się

obniżenia emisji Co2 a Ęm samym poprawy jakości powietrza co jest spójne z celami
Programu Operacyjnego Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna

alizacja projektu wpýwa pozytywnie na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników Regionalnego
gramu operacyjnego. Projekt zakłada poddanie teľmomodernizacji budynku o powieľzchni

1' 950,2 m2, co przyczynia się do realizacji waľtości docelowej wskaźnika pľoduktu
go Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego: ,,Powierzchnia użytkowa
poddanych teľmomodernizacji, którego waľtość docelowa dla Programu wynosi 440 733

Projekt zakłada również redukcję emisji gazów cieplarnianych o L64,37 tony równoważnika Co2
co ptzyczynia się do realizacji waľtości docelowej wskaźnika pľoduktu Regionalnego
u operacyjnego Województwa Dolnośląskiego: ,,Redukcja emĺsji gazőw cieplarnianych:

roczny spadek emisji gazőw cieplarnianych", którego wartość docelowa dla Programu
5 950 ton równoważnika Co2. Projekt pľzewiduje zmniejszenie rocznego zużycia energii

w termomodeľnizowanym budynku publÍcznym o: 642 200,86 kWh/ľok, tj. o 72,26%o co
się do ľealizacji warĽości docelowej wskaźnika produktu Regionalnego Programu

nego Województwa Dolnośląskiego ,,Zmniejszenie rocznego zuźrycía eneľgĺi pieľwotnej w
publicznych, którego wartość docelowa dla programu wynosi: 236 607'000 kVýh/.rok.

ZGODNOSC Z AUDYTEM ".
przygotowania Projelĺtu jest wykonany na zlecenie Wnioskodawcy Audyt EneľgeĘczňy

załącznik do wniosku o doÍinansowanie. Zarówno zakres prac termomodernizacyjnych
też zastosowanie technologii wytwaľzania energii z oZE zostaĘ wskazane w przeprowadzonpn

ŕ
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udycie energetycznym budynku. Zaproponowane w Audycie rozwiązania technologiczne odnośnie

ciepła oraz zakres prac budowlano-termomodernizacyjnych są zgodne Planem Gospodarki
iskoemisyjnej miasta Zgorzelec.

. CZY PROJEKT REALIZOWAI\ĺY W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIAJEST UZASADNIONY W
NTEKSCIE MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH
dnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych wynika, że Zakłady opiekuńczo Leczniczejakim jest objęty

rojekt, wskazują że\iczba tych podmiotów jest niewystarczająca. Mapy Potrzeb Zdrowotnych
alizowaĘ stany chorobowe między innymi z zakresu kardiologii, onkologii, neurologii osób

z których wynika znaczący wzrost ilości potrzeb pacjentów na świadczenia
owe. Bezpośrednio Zakłady opiekuńczo Lecznicze nie zostaĘ poddane analizie, lecz na

składania wniosku opublikowano đokumenty dotyczące jednostek chorobołvych lub oddziałów

Jednoznaczne wnioski odnośnie starzejącego się społeczeństwa wskazują na potrzebę
u opÍekĺ długoterminowej, w tym Zakładów opieki Leczniczej. Mapy Potrzeb Zdrowotnych

ą na potrzebę rozwoju opieki długoterminowej, czyliZalďadów opieki Zdrowotnej na Dolnym
Na stronie 23 dokumentu ,,Podsumowanie mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa

w zakresie 30 grup chorób" wskazuje się, że dostępność do opieki długoterminowej
est ograniczona. Na stronie 26 wspomnianego dokumentu wynika, że obecnie jest,,problem z

pacjentów do opieki długoterńinówej"' Przeniesienie ciężaru opĺeki nad pacjentőw z
kosztownych oddziałów szpitalnych na zakłady opieki leczniczej jest działaniem pożądanym

ramach Map Potrzeb Zdrowotnych i wynika bezpośrednío, że na|eży rozwijać tę formę opieki nad
acjentem. Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 24.07 .20L5 r. nr AS.070.27 .201'5 oprócz Map

Zdrowotnych, dokumentem nadrzędnym koordynującym wydatkowanie funduszy UE jest
Policy Paper, który określa potrzebę wsparcia podmiotów opieki długoterminowej. Pismo

pod poniższym adresem www
s://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/jublic/k8/dokumenĘ/stenogram/oswiadczenia/augusĘ

1o.pdf

KOMPLEKS OWO S C MODE RNIZACJI E NERG ETYCZNEJ BUDYNKU
pleksowość działań w zakresie modeľnizacji energeĘcznej budynku, którą zaczęto realizować

przełomie wieków wymaga przeprowadzenia:
termomodernizacji wybranych elementów konstrukcyjnych obiektu, wľaz z osuszeniem i

ą elementów zawilgoconych - jako zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię do
grzewczych. opis i wycena Ęch prac znajduje się w punkcie B Audytu Energetycznego W

pt.,, oPI S WARIANTU PRZE D S IĘWZIĘ CIA TERMOMOD E RNIZACYJNEG o
Go Do REALIZACJI", gdziejest między innymi mowa o ścianach zewnętrznych

oraz o ścianach przylegających do gruntu. W szczegółach, niezbędna do wykonania
polegać będzie na likwidacji licznych mostków termicznych z ograniczeniem

wilgoci poprzez skucie i izolację części balkonów, uzupełnienia teľmoizolacji i opierzeń,
izolację przyziemia i ścian piwnic, izolację posadzki przylegającej do gruntu i popľawę

ności gzymsów, schodów wejściovyych.

Projekt przewiduje wymianę đoĘchczasowego źrődła ciepła na nowe, wykorzystujące.oZE,
instalacją fotowoltaiczną - służącą zwiększenie sprawności wytwarzania energii,. opis i
tych prac znajduje się w punkcie 8 Audytu EnergeĘoznego w rozdziale pt. ,,OPIS

PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMoMoDERNIZACYJNEGo PR7EWIDZIANEGo Do
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", gdziejest między innymi mowa o modernizacji systemu grzewczego oraz o

systemu przygotowania c.w.u
szczegőłach obejmuje ona demontaż doĘchczasowej, zużytej technologicznie instalacji,

lanym i infrastrukturalnym przygotowaniu kotłowni oraz na.montażu nowego, biwaletnego
dła ciepła składającego się z

gruntowej pompy ciepła o modulowanej mocy w przedziale od w zakresie od 20 do 90 kW z
nowymi sondami o łącznej głębokości odwieľtów 1900 mb

konđensacyjnego kotła gazowego o modulowanej mocy W przedziale od w zakresie od 13-65 kW
pompy ciepła w zakresie opĘmalizacjizużycia energii elektrycznej wspierać będzie

budowana w ramach projektu dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW

Konsekwencją wymiany źrődła ciepła będzie wymiana instalacji grzewczej (C.o i c.W.U.) - jako
efektywności dystrybucji i wykorzystania energii. Wymiana instalacji grzewczej polega

demontażu dotychczasowej, zużytej technologicznie i montażu nowej, średniotemperaturowej
C.o. oraz na wymianie instalacji wody użytkowej wraz z c.W.U. Wszystkie grzejniki

wyposażone w regulatory temperatury'
Audycie EnergeĘcznym ten element pľac uwzględniony jest w podniesieniu sprawności: łącznie

i przesyłania oraz sprawności regulacji i wykorzystania ciepła - punkt 3 Karty Audytu
w punkcie 8 Audyty, gdzie nakład uwzglę'tlniony jest w całości nakładów na'modeľnizację

gÍzewczego oraz o modernizację systemu przygotowania c.w.u

WYMIANA Źnonł.ł CIEPŁA
źrődła ciepła - w projekcie dwa zdekapitalizowane kotły gazowe o mocy 2x460 kW
zostaną pompą ciepła o modulowanej mocy 90 kW oraz kondensacyjnym kotłem gazowym

mocy 65 kW jak wykazano w Audycie Energetycznym w Części pn. Efekt Ekologiczny Modernizacji
L5) wymiana kotłowni przyczyni się zmniejszenia emisji coz o 860/o.

w Projekcie źrődła ciepła charakteryzują się zwiększoną efektywnością energeĘczną
sprawnością kotła gazowego i sprawnością pompy ciepła w wyniku czego przyczynią się

obniżenia emisji Co2 w stosunku do stanu sprzed inwestycji. W generatoľze wniosków załączono
klaracje producentów urządzeń potwierdzające, że wspierane uľządzenia do ogrzewania

ą sĺę obowiązującym od końca 2020 r' minimalnym poziomem efektywności
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostaĘ okreśIone w środkach wykonawczych

dyrekĘwy 2009ĺ1'25ME z dnia 21' paźďziernika 2009 r. ustanawiającej ogólne zasađy ustalania
doĘczących ekoprojektu dla produktów zwĺązanych z energią. Na etapie składania

Wymagane jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w
realizacji projektu.

. WYMIANA URZ{oZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ramach Projektu nie planuje się wymiany urządzeń elektrycznych

KOMPLEKSOWY CHARAKTER PROJEKľU !' '
ľealizację projektu będą się składać następujące komponenĘ:
edukacfrny - skierowany do użytkowników wspartej infrastruktury oraz interesantów projektu w

korzystania z energii
zarządzanie energią - zarówno z wykoľz5zstaniem aplikacji internetowych do steľowania

wyĽwarzającymi eneľgię z oZBjak też sterowaniem odbiornikami energii na poziomie
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ym/pomies zczen o grzewanych,

modernizacji istniej ącej infrastruktury,
wymiany źrőđła ciepła z uwzględnĺeniem fotowoltaiki i wytwarzanie energii z oZE

bezpośrednim projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu
iekuńczo Leczníczeqo w Zgorzelcu przy ulicy lrĺadbrzeżnej 5A należącego do

specjalistycznego Szpitala - sP ZoZw Zgorze\cu. Zostanie on osiągnięty w wyniku
rozpoczętego w końcu latch 2005-2007 procesu termomodernizacji budynku poprzez

ścian piwnic oraz likwĺdację mostków cieplnych w istniejącej izolacji termicznej oraz
mpleksową przebudowę instalacji c'W.u. i c.o. z zastosowaniem odnawialnych źrődeł energii jakimi
gruntowa pompa ciepła solanka-woda oraz instalacja fotowoltaiczna.

Projektu będzie oznaczać, że budynek publiczny przy Nadbrzeżnej 5A został poddany
pleksowej termomodernizacji modernizacji.

0. PoDŁĄCZENIE Do SIECI CIEPŁoWNICZEJ
z załączonym w generatorze oświadczenhlZgorzeleckiego Pľzedsiębiorstwa Energetyki
w Zgorzelcu Sp. z o'o. nie ma możliwości przyłączenia poddawanego termomodernizacji
do sieci ciepłowniczej ze względu na zbfi dużą odległość

dnie
ieplnej

11. PoZIoM oSZCZĘDNOŚCI ENERGII
oparciu o przeprowadzony Audyt Energetyczny wykazano, że realtzacja Projektu pozwoli na

cie w zmodernizowanym budynku użyteczności publicznej rocznych oszczędności w zużyciu
cieplnej w ilości 2 334,39 GJ/rolĺ

2. oDNAWIALNE Źnoora ENERGII oRAZ oSZczĘDNoŚĆ nľnncu
zastosowania pompy ciepła będzie osiągnięcie realnego poziomu 52,69% udziału energii z

przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii pierwotnej o 72,26%o

1 3. POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA
tatem realizacji projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych o86,70 o/o ota;Z redukcja
pyłów PM10 o 86,70 o/o

4. PRoJEKľ REWITALIZACY]]VY
nie został qięty w Lokalnym Programie Rewitalĺzacyjnym dla Miasta Zgorzelec.

5. FoRMUŁA REALIZACJI PRoJEKTU
ekt nie jest realizowany w formule ESCO

16. WPŁYW PRoJEKTU NA oSIĄGNIĘCIE WARToŚCI DoCELoWEJ WSKAŹNIKÓW RPo
projektu wpływa pozytywnie na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników Regionalnego
operacyjnego w pľioryLecie inwestycyjnym 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach

publicznej i sektorze mieszkaniowy. Projekt zakłada poddanie termomodernizacji
o powierzchni użybkowej 1 950,2 m2, co pľzyczynia się do realizacji waľtości docelowej

produktu Regĺonalne go Pro gramu operacyj ne go Woj ewództwa, Dolnośląskie go :

Powierzchnia uży|kowa budynków podđanych termomodernizacji, któľego wartość docelowa dla
u wynosi 440 733.m2; Pľojekt zakłada ľó.wnież redukcję emisji gazőw cieplarnianych o

64,37 tony równoważnika GoZ,.rocznie, co przyczynia się do realizacji wartości docelowej
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Suma kontrolna: 259A-CDB7-ALBF-6EA5
produktu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Redukcja emĺsji gazőw cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazőw cieplarnianych",
wartość docelowa dla Programu wynosi 5 950 ton równoważnika CoZ. Projekt przevŕiduje

rocznego zużycia'energii pierwotnej w termo-modernizowanym budynku4u'blicznym o:

200,86 kWh/rok, co przyczynia-się do realizacji'wartości docelowej wskaźnika produktu
Pro gramu operacyjne go Woj ewództwa Dolnośląskie go,, Zmniej szenie roczne go

energii pieľwotnej w budynkach publicznych, którego wartość docelowa dla programu
236 607 000 kWh/rok.
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Suma kontrolna: 2 59A-CDB7-AlBF-6E45
DEKIÁRACJA wNIo SKoDAwcY

Tak Nieoświadczenia
Nie

dotyczy

!1. oświadczam, że infoľmacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym

n
2' oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków,
jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz
Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych lub innych
należnoścÍ Wymaganych odrębnymi przepisami.

D u
3. ośwĺadczam, że dysponuję administracyjną, finansową i operacyjną zdolnością
gwarantującą pĘnną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym
wniosku

!r

tr ! x

4. ośwĺadczam, że nie ciązy na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z
decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym, zgodnie z art.25 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach doĘczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007 Nr 59 poz. 404 j.t. z
pőżn.zm.)
* doĘczy projektów objętych pomocą publiczną

5. oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie znajđuje się w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepisów doĘczących pomocy państwa, zgodnie z art.3 ust.3
lit. d Rozporządzenia Parlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia
17 grudnia 201-3 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisów szczególnych dotyczących celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. (Dz.
Urz. UE L347 220.12.2013, str. 289)*

* doĘczy projektów objęĘch pomocą publiczną / pomocą de minimis

X

6. ośwĺadczam, że podmiot który reprezentuję nie pozostaje pod zarządem
komisarycznym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego (w Ęm nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu
braku majątku upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego), postępowania naprawczego. *

* doĘczy przedsiębiorców (tj. podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospođarczej lub wpisu do ľejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.)

7a. oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego, w Ęm doĘczącymi zamówień publicznych (m.ĺn. jeśli
realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanĺe, w okľesie Ęm przy jego realizacji
przestrzegano przepisów pľawa).

* jeżeli projekt jest zgodny z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
jednakże dla określonego zakresu Wykryto uchybienia, należy zaznaczyć ''Nie
dotyczy" i wype'łnić oświadczenie nr 7b. " ĺ]

!
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! a

7b. oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych (m'in. jeśIi
realizacja pľojektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem ľozpoczęła się przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tyrp przy jego realizacji
przestrzegano przepisów prawa), z następującymi zastrzeżeniami:

Jednocześnie oświadczam, że podmiot który reprezentuję zobowiązuje się poddać
ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu vrrw. uchybień oraz v,ryłączyć z
kwalifikowalności właściwą część wydatków (na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie), odpowiadającą uchybieniom. *

* oświadczenie nie dotyczy jeśIi w 7a zaznaczono,,Tak"

B. oświadczam, że w wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we
wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o dofĺnansowanie wydatki
kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych.

!

9a. oświadCzam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo đo dysponowanĺa
nieruchomością na ce]e budowlane w rozumieniu art' 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 201'3 poz. 1409 j.t. zpőźn. zm.) , w odniesieniu do
nieľuchomości na któľej/których zlokalizowany jest/będzie projekt, na okľes jego
realizacji i trwałości. *

x Co do zasady oświadczenie doĘczy pľojektów infľastľukturalnych z wyjątkiem
m.in. projektów z zakľesu sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci szkieletowych i sieci
dostępowych (z wyłączeniem sieci opartej na technologii bezprzewodowej), siecÍ
dystrybucjĺ energii elektrycznej, sieci gazociągowych), projektów z zakresu
współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej, a talľŹe promocji

9b. oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada prawo đo dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu, w odniesieniu đo nieľuchomości na/w
której/których zlokalÍzowany jest/będzie projekt, na okres jego ľealizacji i trwałości
ĺ<

* Co do zasady oświadczenie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych, załącznik
nie dotyczy projektów z zakľesu współpracy międzynarodowej, mięđzyregionalnej,
promo cj i a także proj ektów infrastrukturalnych

Suma kontrolna: 2 S9A-CDB7-AIBF-6EA5

10. ośwĺadczam, że wybór partnera/partnerów do projektu został dokonany zgodnie
z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 201"4 r. o zasadach realizacji progľamów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspekĘwie finansowej 201,4-2020 (Dz.U.
201'4poz.11,46 zpőźn. zm') ti:
- Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie stanowią podmiotów powiązanych w
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 65|12014 z dnla L7
czerwca 2014 r. uznającego niektóľe rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 10B Traktatu (Dz. Uľz. UE L 1B7 z
26.06.2014, str. 1);
- w pľzypadku, gdy Wnioskođawca jest podmiotem, o którym mowa w aľt. 3 ust. 1

ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z201'3 r.
poz.907, zpóźn. zm.), wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został
đokonany z'zachowaniem zasađy przejrzystości i równego traktowania podmiotów;
- wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed
złożeniem wniosku o dofĺnansowanie projektu partnerskiego.

u
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11. oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na
podstawie obowĺązujących przepisów prawa, w szczególności zapisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 ľ. o finanśach publicznych (Dz.U. 201"3 poz. BB5 zpőźń. zm.) i/lub
art. t2 ust. 1pkt 1. uqtąwyz dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania. 

'

wykonyľania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 201,2 poz.769) i/lub art. p ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 2B paŹdzieľnika2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kury ( Dz'U. 201'4 poz. L41'7 j.t. z pőźn' zm.)

1"2. Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami aft. 71' rozpotządzenia ogólnego
zachować trwałość projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w
odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania ĺnwesĘcji lub
miejsc pracy) od daĘ płatności końcowej naÍzecz beneficjenta, a W przypadku, gdy
przepisy regulujące udzielanĺe pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi
w tym zakresie, przez okres ustalony zgodnie z tyml przepisami. oświadczam, że w
przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje
produkcyjne dokonam zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 10 lat ođ płatności
końcowej narzecz beneficjenta działalność produkcyjna będzie przeniesiona poza
obszar Unii, z wyjątkiem przypadku, gdy beneficjentem jest MŚP.

13. oświadczam, że projekt nie dotyczy przedsięwzię( będących częścią operacji,
Iltóre zostały objęte lub powinny były zostać obję[e procedurą odzyskiwania zgodnie
z art.7'l' Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1'3031201"3 z
dnia 17 gľudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza
obszar objęty programem.

14. oświadczam, że podmiot który reprezentuję jest świadomy obowiązku poddania
się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu
przeprowadzanych przez podmioĘ do tego uprawnione, o których mowa w art. 23
ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 201'4 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
poliĘki spójności, finansowanych w perspektywie finansow ej 20 1' 4-2020.
Jednocześnie wyrażam zgodę na kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 4 i art.23
ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
p olityki spój no ś ci finans owanych w p erspekĘwie finans ow ej 20 I 4-202 0
(Dz.U .201"4.1146 z pőźn. zm.).

Suma kontrolna: 259A-CDB7-A1BF-6EA5

15. a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, a także innych dokumentach
projektowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procesu oceny i wyboru
projektu do dofinansowania, monitoľingu, kontroli i ewaluacji projektu, zgodnie z
art. 24 ust 1 ustawy z dn. 29.08. L997 r. o ochronie danych osobowych (ti. Dz. U. z
201'4, poz. 1'l'B2) oraz na udostępnienie nĺniejszego wniosku o dofinansowanie
insĘrtucjom, podmiotom i osobom uczestniczącym w procesie oceny i wyboru
projektu do dofinansowania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, z
zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji w nim zawariych. Jednocześnie
oświadczam że zostałam/em poinformowana/y, że:
. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, ul. Wybľzeże Słowackiego t2-1'4,
Uržąd Marszáłkowski Woj ewództwa Dolnośląskiego;
.moje dane osobowe przetwarzane będą do celu oceny ľealizacji przedmiotowego
projektu; i. .

.posiadam pra\,vo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania; :ł:

.podanie danycĘjest dobrowolne, jednalľże są one niezbędne do oceny orąz
realizacji przedmiotbwego projektu.
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15 b.oświadCzam, że posiadam stosowne zgody od osób, których dane osobowe
zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie, a takze dokumentacb' związanych z
projektem lub zawartych w projekcie, na przetwaľzanie ĺch danych oraz informacji
ich dotyczących.

!

16. oświadczam, zejestem świadomy obowiązku rzetelnego przygotowania analizy
finansowej projektu, oraz że niedoszacowanĺe dochodu genero\,vanego przez projekt
w fazie operacyjnej lub celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w
celu zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potľaktowane jako
nieprawidłowość, do której zastosowanie bęđą miaĘ art.143 i nast. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.
Urz' UE L347 z20.1'2.201'3, str. 320, zpőźn. zm.)

x !

17. oświadczam, że wyľażam zgodę na Kontro]e, o których mowa w Art. 22 ust.3,
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach ľealizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w peľspektywie fÍnansowej 201'4-2020. (Dz.U. 20t4 poz.
1'1'46), a które mogą obejmować kontrole zdolności wnioskodawców ubiegających
się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz
beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do
prawĺdłowej i efektywnej realizacji projektów. Kontrole polegają w szczególnoścÍ na
weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektów, mogą mieć
charakter kontroli uprzednich, prowadzonych przed dniem otrzymania przez
wnioskodawcę informacji o wyboľze projektu do dofinansowania, które służą
sprawdzeniu potencjału administracyjnego wnioskodawcy do realizacji projektu.

x !

1B. ośwĺadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu aľt. 65 ust. 6
Rozporządzenia Par]amentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 1'7

grudnia 2013 r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń x tr n

Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą insĘrtucję ochrony informacji i
tajemnic zawaľtych w niniejszym wniosku:

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status
wnioskodawcy:

n

data

Suma kontrolna: 2S9A-CDB7-AIBF-6E45

podpis osoby/osób uprawnionej/ych lub
upoważnionej/ych do reprezentowania

Wnioskodawcy

DEKIÁRACJE PARľNERoW

L. zał.25 Audyt energeĘczny budynku.pdf (1171 KiB)
audyt energeĘczny
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Suma kontľolna: 259A-CDB7-A1BF-6EA5

2' zał.24 oświadczenie o odpowiedzialności karnej.pdf (255 KiB)
oświadczenie

3' zał.23 oświadczenie o współczynniku P.pdf (344 KiB)
oświadczenie o współczynniku''P''

4. zał.22 oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu.pdf (3B2

KiB)
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

5. za!.11 Zaświadczenie UMZgorzelec o zgodności projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej
ul. Nadbrzeżna 5a WS-SPZOZ w ZgorzeLcu.pdf (395 KiB)
zaświadczenie o zgodności z PGN dla miasta Zgorze|ec

6. zał. B.2 Deklaracja RDW'pdf (648 KiB)
deklaracja wodna

7. zał.8.1 Dek]aracja Natura 2000.pdf (781 KiB)
deklaracja Natura 2000

B. zał. B oświadczenie Analiza ooŚ ul. Nadbrzeżna 5a WS-SPZOZ w Zgorzelcu.pdf (4075 KiB)
oświadczenie ooś' : ,!.

9' zał.2 oświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf (867 KiB)
oświađczeni, że VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w pľojekcie

1'0. Zał.25.2 Poprawiony 26'02.201'8 Audyt energeĘczny budynku wraz z obliczonym efektem
ekologicznym modernizacji - oryginał.pdf (B44 KiB)
oryginał Poprawiony 26.02.201,8 Audyt EnergeĘczny budynku

tL. zał.26 Program Funkcjonalno Użytkowy - oryginał.pdf (1732 KiB)
oryginał Programu Funkcjonalno Uży|kowego złożony elektronicznie z wnioskiem ]" L.09'20L7r

12. Zał.27 Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - oryginał.pdf
(1.21,2 KjB)
oryginał wypisu i wyrysu zMPZP

L3. Zał.28 Wyjaśnienie doĘczące zakresu oddziaływania projektu.pdf (530 KĺB)
Wyjaśnienie odnośnie oddziaýwania projektu wnioskodawcy wykľaczającym poza obszaľ oSI

t4, Zał.29 oświađczeníe Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o braku możliwości
przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej - oryginał'PDF (76 KiB)
oświadczenie o braku możliwości podłączenia obiektu do sieci cĺepłowniczej w Zgorzelcu

L5. zał.30 Deklaracja-Zgodności UE d]a kotła gazowego zastosowanego w projekcie.pdf (269 KiB)
Deklaracja spełniania pľZez kocioł gazowy o mocy 65 kW wymogów dla Ekoprojektu

L6. Zał.31 Dek]aracja-Zgodności UE dla pompy ciepła zastosowanej w projekcie.pdf (268 KiB)
Deklaracja spełniania przez pompę ciepła wymogów stawianych dla Ekoprojektu

1'7. zał.3 Zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagają....pdf (1049 KiB)
uzupełniony załączĺLk o zaśwÍadczenie przyjęcia zgłoszenia wydane przez Staľostę Zgorzeleckiego
w dniu 11.09.2018 tj. dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

1,B.-Zał. 7.L Sprawozdanie fínansowe 2014r.pdf (5537 KiB)
pełne sprawozđanie za 201'4 rok
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Suma kontrolna: 2594-CDB7-ALBF-6E45

1'9' ZaŁ 7.2 Sprawozdanie finansowe 201Sr.pdf (5746 KiB)
pełne sprawozdanie za 2015 rok

20. Zał.7.3 Sprawozdanie finansowe 2016r.pdf (5006 KiB)
pełne sprawozdanie za 2016 rok

2I. Zał.25.1 Informacje wyjaśniające i uzupełniające do Audytu EnergeĘcznego z ďnia22.04'201'6
oraz wprowadzeni do jego korekĘ.pdf (1753 KiB)
Informacja wyjaśniająca i uzupełniająca do Audytu Energetycznego z dnia22.0420].6r. zawierająca
uzasadnienie konieczności sporządzenia Audytu Energetycznego w jednolitej formie
uwzględniającej uwagi i py|ania zadane w piśmie z 1'6.02.201'8 o sygnaturzeWK.420.B04.2017.SG

22. Analiza finansowa do wniosku RPDS.03.03.01-02-0006-17 WS-SPZOZZgorzelec.xlsx (201 KiB)
analiza w pliku excel

23. pismo przewodnĺe.pdf (1600 KiB)
Pismo przewodnie
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