Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca,
wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne
potrzeby.
Proszę o informację, czy w ramach ww. naboru możliwe będzie wykonanie nowych
przystanków autobusowych, które wykorzystywałyby instalacje OZE? Wykorzystanie OZE
posłużyłoby do ogrzewania ławek i oświetlenia. Przystanki te byłyby zlokalizowane na
terenie Gminy i służyłyby jej mieszkańcom. Poza podstawową funkcjonalnością, wartością
dodaną byłyby działania promocyjne i edukacyjne (możliwość poinformowania szerokiego
grona odbiorców o korzyściach płynących z zastosowania OZE) oraz zwiększenie
bezpieczeństwa. W ocenie Gminy proponowane działania wpisują się w zapisy SZOOP,
gdzie wskazano, że promowane będzie wdrażanie rozwiązań (np. technologicznych,
organizacyjnych) z zastosowanie OZE przez samorządy.
W ramach projektu złożonego w ramach planowanego naboru z Działania 5.1 możliwe jest
wykonanie nowych przystanków autobusowych, które wykorzystywałyby instalacje
Odnawialnych Źródeł Energii, jednakże do kosztów kwalifikowalnych projektu zaliczone będą
tylko wydatki poniesione na montaż na wiacie przystankowej instalacji OZE. Koszt budowy
przystanku autobusowego nie może zostać uznany jako koszt kwalifikowalny, ze względu na
fakt, iż nie jest on bezpośrednio związany z celem szczegółowym Działania 5.1, a więc
zwiększeniem udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Jak należy rozumieć zapis, iż „preferowane będą projekty ujęte w strategiach klastrów
energii wymienionych w załączniku 1b do KT dla WP”? Czy składając wniosek w ramach
niniejszego naboru dla inwestycji realizowanej na terenie działania klastra wystarczające
jest członkostwo Wnioskodawcy w klastrze i wpisywanie się w misję i założenia działania
klastra, czy jednak dana inwestycja powinna być ujęta wprost?
Co w przypadku, gdy klaster nie dysponuje spisaną strategią? Czy wystarczą ogólne cele
działania klastra?
Wymogiem kryterium Korzyści dla regionu weryfikowane będzie ujęcie projektu w
strategiach klastrów energii wymienionych w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego dla
Województwa Podlaskiego. Podstawowym wymogiem kryterium jest bycie członkiem danego
klastra energii i wpisanie projektu w strategię klastra. Natomiast w przypadku braku strategii
klastra, inwestycja ma wpisywać się w cele klastra wskazane w porozumieniu/umowie
członków klastra.
___________________________________________________________________________
Mam pytanie dotyczące kwalifikowalności podmiotu do udziału w konkursie.
Czy w ramach działania 5.1 energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
wnioskodawcą w planowanym do ogłoszeni konkursie może być prywatna uczelnia

wyższa, a jeśli tak to w jakiej kategorii podmiotów uprawnionych do ubiegania się o
wsparcia powinna zostać wykazana.
W odpowiedzi na Pana pytanie zapytanie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że Uczelnie/szkoły
wyższe nie zostały literalnie wymienione jako typ Beneficjentów mogących aplikować w
ramach Działania 5.1. W przypadku prywatnej uczelni wyższej należy zweryfikować formę
prawną podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną. Jeżeli Wnioskodawca posiada
status przedsiębiorstwa może aplikować jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo lub
duże przedsiębiorstwo.
___________________________________________________________________________
Proszę o informację o jaki maksymalny % dofinansowania mogą ubiegać się
przedsiębiorstwa z sektora MŚP w związku z tym, że minimalna wartość dofinansowania
musi wynosić nie mniej niż 1 mln zł?
Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
w ramach Działania 5.1. wynosi:
a) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom
dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom
dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.”
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, wsparcie będzie udzielane na podstawie
programów pomocowych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) zwane dalej GBER, w szczególności
odpowiednio jako pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020 na podstawie art. 41 i 49 tj.: Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Zgodnie z zapisami art. 41 Rozporządzenia GBER, intensywność pomocy nie przekracza:
a) 45 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust.
6 lit. a) lub b);
b) 30 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6
lit. c).
Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na
rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz
średnich przedsiębiorstw.
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Intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji
prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107
ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych
na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c)
Traktatu.
Podsumowując powyższe zapisy Rozporządzenia GBER, w sposób bardziej przejrzysty, należy
stwierdzić, iż:
a) W przypadku mikro i małych instalacji (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), gdzie nie
można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o
ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowane stanowią całkowite koszty inwestycji w
celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska (art. 41. ust. 6 lit. c
rozporządzenia GBER), maksymalne dofinansowanie wynosi:
 45 % kosztów kwalifikowanych – dla przedsiębiorstwa innego niż małe i średnie,
 55 % kosztów kwalifikowanych - dla średniego przedsiębiorstwa,
 65 % kosztów kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw.
b) W przypadku instalacji innych niż mikro i małe do celów obliczenia intensywności
pomocy publicznej za koszty kwalifikowane uznaje się dodatkowe koszty inwestycji
niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się
je poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która
prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka
różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł
odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne (art. 41. ust. 6 lit. a i b rozporządzenia
GBER), maksymalne dofinansowanie wynosi:
 60 % kosztów kwalifikowanych – dla przedsiębiorstwa innego niż małe i średnie,
 70 % kosztów kwalifikowanych - dla średniego przedsiębiorstwa,
 80 % kosztów kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw.
___________________________________________________________________________
Zwracam się z pytaniem do konkursu 5.1 – na potrzeby własne
Firma chce zainwestować w instalacje fotowoltaiczną na potrzeby własne. Instalacja nie
będzie podłączona do sieci energetycznej. Zamierzamy wykorzystać wyprodukowana
energię na potrzeby posiadanej floty samochodów elektrycznych.
Pytanie brzmi:
1. Czy kosztem kwalifikowalnym w tym działaniu mogą być baterie magazynujące
wyprodukowana energię?
Baterie (akumulatory) magazynujące energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji
fotowoltaicznej mogą być kosztem kwalifikowalnym w ramach Działania 5.1. Nie ma
konieczności podłączania instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej.
2. Czy kosztem kwalifikowalnym w tym działaniu mogą być dystrybutory energii –
rozumiemy przez to fizyczne dystrybutory ładujące pojazdy – końcowe urządzenia
przekazujące wyprodukowaną energię do zasilania floty?
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Dystrybutory do ładowania samochodów elektrycznych, nie mogą zostać uznane jako koszty
kwalifikowalne w ramach projektu złożonego w odpowiedzi na nabór z Działania 5.1.
Dystrybutor należy traktować jako odbiornik energii elektrycznej wyprodukowanej w
instalacji OZE. Zgodnie z art. 41 pkt 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107i 108 Traktatu „Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z
osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne”. W
związku z powyższym, trudno jest uznać jako koszt kwalifikowalny dystrybutor ładowania
samochodów powstały przy wybudowanej w wyniku realizacji projektu instalacji
fotowoltaicznej. Zgodnie z cytowanym powyżej zapisem ww. Rozporządzenia, za
kwalifikowalny należy uznać koszt instalacji fotowoltaicznej bo koszt tej instalacji
bezpośrednio związany jest z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska. Punkt
ładowania samochodów również wpływa na ochronę środowiska, jednak wyłącznie w sposób
pośredni.
3. Czy w przypadku kiedy powyższe jest kwalifikowalne dotacja na powyższe jest
udzielana w ramach pomocy deminimis?
IZ RPOWP informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP
na lata 2014-2020, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest mikro-, małe lub średnie
przedsiębiorstwo, to kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 zł. W
związku z powyższym nie ma możliwości objęcia całego projektu pomocą de minimis. Istnieje
natomiast możliwość objęcia projektu w części pomocą publiczną, a w części pomocą de
minimis.
___________________________________________________________________________
Proszę jeszcze o informację czy w ramach konkursu będzie można skorzystać z 2 rodzajów
pomocy tj. pomocy de minimis na część kosztów i pomocy publicznej na część kosztów?
W odpowiedzi na pytanie IZ RPOWP 2014-2020 informuje, że w ramach Planowanego
Konkursu w ramach Działania 5.1 możliwe będzie objęcie projektu w części pomocą
publiczną, a w części pomocą de minimis.
___________________________________________________________________________
Proszę o informację, które kryteria wyboru projektów będą kryteriami rozstrzygającymi w
niniejszym konkursie. W Uchwale nr 5/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019
r. kryterium punktowe nr 3 wskazano jako kryterium rozstrzygające nr 2 pn. Redukcja
emisji CO2. Jednocześnie w kryterium tym, zaznaczono, że będzie ono brane pod uwagę w
przypadku nierozstrzygnięcia kolejności na liście w wyniku zastosowania kryterium
rozstrzygającego nr 1. Proszę o wskazanie kryterium rozstrzygającego nr 1.
W odpowiedzi na Pana pytanie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w toku tworzenia
kryteriów wyboru projektów z 5 typu Działania 5.1 doszło do niedopatrzenia, w wyniku
którego nie wykazano kryterium rozstrzygającego nr 1. Wzorem kryteriów oceny projektów
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obowiązujących w ubiegłych konkursach, jako kryterium rozstrzygające nr 1 należy traktować
kryterium Wkład własny.
W przypadku nierozstrzygnięcia kolejności na liście w wyniku zastosowania kryteriów
różnicujących, analizie zostanie poddany udział wkładu własnego w kosztach
kwalifikowalnych projektu. Wyższą pozycję uzyska projekt, w którym założono większy udział
środków własnych.
___________________________________________________________________________
Czy w naborze, który zgodnie z Harmonogramem planowany jest w okresie kwiecień/maj
2019 dopuszczona jest możliwość uzyskania dofinansowania instalacji ogniw
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej budynku, którego budowa jest dopiero
planowana?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w ramach
planowanego naboru z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii –
typ 5 – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, nie ma możliwości
aplikowania o środki na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku, który jest dopiero
planowany lub na nieruchomości zabudowanej będącej w trakcie budowy. Budynek, na
potrzeby którego produkowana będzie energia elektryczna pochodzące z odnawialnych
źródeł energii, powinien być oddany do użytku i powinna być w nim prowadzona działalność
lub działalność gospodarcza. Takie rozwiązanie gwarantuje wykonalność techniczną
inwestycji i zabezpiecza przed opóźnieniem w zakończeniu realizacji projektu.
Czy w naborze, który zgodnie z Harmonogramem planowany jest w okresie kwiecień/maj
2019 dopuszczona jest możliwość uzyskania dofinansowania instalacji pomp ciepła do
produkcji energii budynku, którego budowa jest dopiero planowana?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w ramach
planowanego naboru z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii –
typ 5 – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, nie ma możliwości
aplikowania o środki na montaż pomp ciepła na potrzeby budynku, który jest dopiero
planowany lub na nieruchomości zabudowanej będącej w trakcie budowy. Budynek, na
potrzeby którego produkowana będzie energia cieplna pochodząca z odnawialnych źródeł
energii powinien być oddany do użytku i powinna być w nim prowadzona działalność lub
działalność gospodarcza. Takie rozwiązanie gwarantuje wykonalność techniczną inwestycji i
zabezpiecza przed opóźnieniem w zakończeniu realizacji projektu.
___________________________________________________________________________
Proszę o informacje czy Wnioskodawcą może być spółka gminna zajmująca się gospodarką
wodno-ściekową? Zgodnie z katalogiem typów beneficjentów Wnioskodawcą mogą być
m.in.
- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - duże przedsiębiorstwa dla których podstawową
działalnością nie jest produkcja energii.
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Jak należy rozumieć pojęcie "podstawowa działalność" - czy należy brać pod uwagę zysk z
działalności czy któryś z kodów PKD? Jeżeli tak, to który.
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż spółka gminna
zajmująca się gospodarką wodno-ściekową (spółka prawa handlowego, w której całość lub
większość udziałów posiada gmina) może aplikować w ramach Działania 5.1. (typ 5
projektów).
Jako podstawową działalność gospodarczą należy rozumieć działalność (według kodu PKD), z
której przychody są przeważające w stosunku do pozostałych działalności wykazanych w
dokumencie rejestrowym. Należy pamiętać, iż warunkiem dostępowym w przypadku
przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w ramach 5 typu projektów, jest minimalna wartość
dofinansowania przekraczająca 1 milion złotych.
___________________________________________________________________________
W związku z ogłoszeniem w/w naboru wniosków i zapoznaniem się z regulaminem
konkursu proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Końcowa część nazwy typu projektu brzmi "....wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby". Takie sformułowanie pojawia się
wielokrotnie w Regulaminie i w załącznikach. W rozdziale 3.2 Regulaminu wymienione są
Warunki szczegółowe konkursu, gdzie na pierwszej pozycji znajduje się punkt "w ramach
konkursu będą wspierane projekty, w których założono, że przeważająca ilość energii
wyprodukowanej w urządzeniach OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na
potrzeby własne". W ostatnim punkcie długiej listy jest napisane "projekty powinny mieć
na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w
urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem ....."
Czy nie ma w tych sformułowaniach sprzeczności? Proszę o potwierdzenie, że
obowiązujący jest pierwszy warunek z listy i określenie co to jest "przeważająca ilość
energii".
Za najważniejszy warunek szczegółowy konkursu należy uważać pierwszy warunek z listy: „w
ramach konkursu będą wspierane projekty, w których założono, że przeważająca ilość energii
wyprodukowanie w urządzeniach OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby
własne”.
2. W rozdziale 11.3 Regulaminu na stronie 16 i 17 jest lista wydatków wykluczonych z
wydatków kwalifikowanych, w ostatnim punkcie (6) wykluczone są wydatki na zakup i
montaż odbiorników energii: grzałek elektrycznych i kaloryferów.
Czy zakup i montaż urządzeń niezbędny do funkcjonowania systemu ogrzewania za
pomocą energii cieplnej wytwarzanej przez pompy ciepła, np. wymienników ciepła, pomp
obiegowych, zasobników-buforów ciepła, rurociągów, glikolu-nośnika ciepła itp., można
uznać za koszt kwalifikowany? Czy orurowanie ogrzewania podłogowego jest kosztem
kwalifikowanym?
W projekcie nie ma możliwości kwalifikowania zakupu i montażu odbiorników energii
elektrycznej lub cieplnej wytworzonej z OZE, a zatem, takie typy tych odbiorników jak grzałki
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elektryczne i grzejniki, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych. Wskazane przez Pana
wydatki takie jak: wymienniki ciepła, pompy obiegowe, zasobniki-buforów ciepła, rurociągi
glikolu-nośnika ciepła mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie ze względu na fakt, że
nie zaliczają się do odbiorników ciepła. Orurowanie ogrzewania podłogowego będącego
odbiornikiem ciepła nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie.
3. W Instrukcji wypełniania załączników w Rozdziale 3 Dokumenty związane z
przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko w punkcie C na
stronach 12 i 13 jest przedstawiona lista sytuacji, w których wymagana jest Deklaracja
organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. deklaracja zgodności). Wydaje mi się
że to jest pomyłka.
Proszę o wyjaśnienie dlaczego wbrew obowiązującym przepisom taka lista została
zamieszczona w Regulaminie.
W Instrukcji wypełniania załączników nastąpiła omyłka. Treść punktu C dot. załącznika nr 3
powinna brzmieć następująco: „Uwzględniając rekomendacje Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej
(https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/dok-potwierdzajacyzgodnosc-z-celami-srodowiskowymi), IOK informuje, iż Deklaracji organu odpowiedzialnego
za gospodarkę wodną (tzw. deklaracji zgodności) nie wydaje się dla zamierzeń
obejmujących:” IOK jednocześnie informuje, że dokonano stosownej korekty załącznika.
4. W Regulaminie nie przewidziano projektów, które mają charakter robót budowlanych,
dla których zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagane ani pozwolenie ani
zgłoszenie ich wykonywania. W związku z powyższym nie jest dla Beneficjenta, bez
ponoszenia ryzyka niespełnienia wymagań regulaminowych, możliwe samodzielne
określenie jaka dokumentacja techniczna jest przez IOK wymagana. Proszę o wyjaśnienie
takiej sytuacji.
W przypadku projektów, które mają charakter robót budowlanych, dla których zgodnie z
Prawem Budowlanym nie jest wymagane ani pozwolenie ani zgłoszenie ich wykonywania,
należy przedłożyć: dokumentację projektową służąca do opisu przedmiotu robót
budowlanych, określającą rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin
ich rozpoczęcia oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Powyższy wymóg jest
opisany w pkt 5 na s. 15 „Instrukcji wypełniania załączników” stanowiącej załącznik nr 1 do
Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów, jako wymóg w zakresie dokumentacji technicznej w
przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
___________________________________________________________________________
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii. W ramach kryteriów
różnicujących do działania 5.1 RPOWP pojawiły się pewne wątpliwości:
- Rodzaj źródeł energii - czy w przypadku tego kryterium, jeśli inwestycja dotyczy 5
instalacji, każda o mocy nie przekraczającej 40kW, na różnych obiektach (czyli z innymi
miejscami przyłączenia do sieci) można uznać że projekt spełnia zapisy "biogaz (do 50
kWe), ogniwa fotowoltaiczne (o mocy zainstalowanej nie przekraczającej 40 kW) – 15
pkt.", czy też należy wziąć wszystkie instalacje łącznie i projekt mógłby liczyć na 10
punktów.
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W odniesieniu do kryterium "Rodzaj źródeł energii"- jeśli inwestycja dotyczy 5 instalacji,
każda o mocy nie przekraczającej 40kW, na różnych obiektach, z innymi miejscami
przyłączenia do sieci to oznacza, że mamy do czynienia z pięcioma instalacjami, każda o mocy
nie przekraczającej 40kW, za które w ramach kryterium różnicującego przewidziano 15 pkt.
W przypadku gdyby ww. pięć instalacji byłoby przyłączonych do sieci w jednym miejscu to
stanowiłyby jedną instalację o mocy powyżej 40 kW, za którą przewidziano 10 pkt.
- W odniesieniu do kryterium "Redukcja emisji CO2" - w jaki sposób liczony jest poziom
redukcji - czy jeśli podmiot posiada kilka obiektów, a tylko jeden z nich będzie zasilany
instalacją OZE, pozostałe zaś posiadają odrębne liczniki energii elektrycznej wartością
bazową do określenia emisji będzie obecne zużycie energii elektrycznej przez ten budynek,
czy tez należy wziąć pod uwagę wszystkie obiekty które posiada podmiot i zsumować
energię ze wszystkich liczników.
W odniesieniu do kryterium "Redukcja emisji CO2 - w opisanym przypadku do określenia
emisji bazowej CO2 należy wziąć pod uwagę zużycie energii elektrycznej przez budynek
posiadający odrębny licznik, na potrzeby którego produkowana będzie energia elektryczna z
OZE.
- W odniesieniu do kryterium "Korzyści lokalne" - czy punkty przyznane zostaną jeśli
projekt będzie realizowany wyłącznie przez samorząd, czy też konieczne jest połączenie
samorząd + społeczność lokalna. Czy wystarczający jest fakt wystąpienia jednego z tych
podmiotów.
W odniesieniu do kryterium "Korzyści lokalne" - spełnienie jednej z przesłanek kryterium
będzie wystarczające, punkty zostaną przyznane jeśli projekt będzie realizowany przez
samorząd lub przez społeczność lokalną.
___________________________________________________________________________
Mam pytanie do działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Czy na
moment składania dokumentacji aplikacyjnej wymagane jest zabezpieczenie wkładu
własnego?
Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż na moment składania dokumentacji aplikacyjnej
w odpowiedzi na ogłoszony nabór z Działania 5.1, nie ma konieczności dostarczania
dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego. Wnioskodawca w
dokumentacji aplikacyjnej (Wniosek, Biznes plan/ Studium wykonalności) powinien opisać z
jakich źródeł sfinansowany będzie wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne projektu. W
punkcie IX.1 wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca oświadcza, że: „zapewni
wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu
przedstawionego w niniejszym wniosku”. Reasumując należy stwierdzić, że to na
Wnioskodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu.
___________________________________________________________________________
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Proszę o informację czy firma (przedsiębiorstwo) może złożyć jeden wniosek o
dofinansowanie na 7 mikroinstalacji, albowiem w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej posiada 7 liczników energii.
W odpowiedzi na Pana pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że
przedsiębiorstwo może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie 7 mikroinstalacji. W
przypadku gdy wyżej wymienione instalacje są siedmioma instalacjami wpiętymi w jednym
punkcie do sieci energetycznej i stanowią de facto jedną instalację, będą one ocenione jako
jedna instalacja o mocy np. powyżej 40 kW (możliwa punktacja - 10 pkt w kryterium
różnicującym nr 2). W przypadku, w którym każda z ww. 7 instalacji jest wpięta do sieci
energetycznej w oddzielnym punkcie i stanowią siedem oddzielnych instalacji zostaną one
ocenione jako siedem samodzielnych instalacji o mocy każdej z nich np. nie przekraczającej
40 kW (możliwa punktacja - 15 pkt w kryterium różnicującym nr 2).
___________________________________________________________________________
Proszę o odpowiedź czy Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna może ubiegać się o
dofinansowanie w działaniu 5.1. Status prawny to Spółdzielnia zajmuje się wyłącznie
działalnością rolniczą polegającej na uprawie gleby i hodowli bydła. Do sprzedaży na rynek
oferuje zboże oraz rzepak a z produkcji zwierzęcej mleko i żywiec wołowy. W tym
względzie jesteśmy typowym producentem rolnym i sprzedajemy nieprzetworzone
produkty rolne.
W odpowiedzi na Pana zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z
Regulaminem Konkursu pkt 4 w ramach typu projektu Inwestycje z zakresu budowy nowych
lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy,
biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby w katalogu podmiotów uprawnionych do
ubiegania się o wsparcie znajdują się miedzy innymi spółdzielnie. Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna jest zatem podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie.
___________________________________________________________________________
W związku z przygotowaniem projektu do działania 5.1 RPOWP Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
mając na uwadze, że Beneficjentem projektu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o., którego udziałowcem w 100% jest gmina miejska, obligatoryjnym załącznikiem
do wniosku o dofinansowanie będzie studium wykonalności, czy biznes plan?”
Odpowiadając na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., którego udziałowcem w 100% jest gmina
miejska, zobligowane jest do złożenia studium wykonalności jako obligatoryjnego załącznika
w ramach dokumentacji aplikacyjnej.
___________________________________________________________________________
Moje pytanie dotyczy wymaganych do wniosku załączników. W poprzednim naborze
dopuszczono możliwość złożenia trzech typów dokumentów uzupełniających wniosek:
-Studium Wykonalności,
-Dokumentu Potwierdzającego Zasadność Realizacji Inwestycji -Biznes Planu.
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Dokument Potwierdzający Zasadność Realizacji Inwestycji był dokumentem zamiennym w
stosunku do Studium Wykonalności oraz Biznes Planu. Można było wybrać ten dokument
niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W obecnym naborze ten dokument już
nie występuje, dlatego ważne jest, aby Wnioskodawca dokładnie wiedział, jaki dodatkowy
dokument musi przygotować.
O ile w przypadku JST i przedsiębiorców jest to oczywiste, to w przypadku pozostałych
podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków już tak nie jest. Proszę o informację, czy
Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe traktowane są tak jak przedsiębiorcy i zobligowani
są do złożenia Biznes Planu (tak było w poprzednim naborze)?
Jaki dokument powinny złożyć Kościoły i Związki Wyznaniowe: Studium Wykonalności, czy
Biznes Plan?
Czy mogę też prosić o wyjaśnienie, dlaczego np. mikro przedsiębiorcę dotyczy minimalna
kwota dofinansowania - 1mln zł. Duży przedsiębiorca takiego ograniczenia już nie ma.
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż podmioty
uprawnione do aplikowania w ramach Działania 5.1 będące mikro-, małymi i średnimi
przedsiębiorstwami w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) oraz
duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii
zobligowane są do złożenia Biznesplanu.
Wyjątek od powyższej zasady stanowią spółki prawa handlowego, w których całość lub
większość udziałów posiadają JST (spółki komunalne). Przedsiębiorstwa, w których całość lub
większość udziałów posiadają JST, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa
budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki
organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz jednostki sektora finansów
publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) powinny w ramach
dokumentacji aplikacyjnej złożyć Studium wykonalności.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 (IZ) informuje jednocześnie, iż kwota minimalnego dofinansowania dla
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wynika z Kryteriów wyboru projektów Działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: Inwestycje z zakresu
budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z
OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby. Zapis w kryteriach, iż kwota pomocy jest
wyższa niż 1 mln zł w przypadku Wnioskodawców z sektora mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw wynika z konieczności demarkacji wsparcia pomiędzy Działaniami 5.1 oraz
5.2. IZ zwraca uwagę, iż Działanie 5.1 nie jest jedyną możliwością wsparcia środkami
zewnętrznymi inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w przedsiębiorstwie.
Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dedykowane jest całe Działanie 5.2 w obrębie
osi V. Celem szczegółowym Działania 5.2 jest poprawiona efektywność gospodarowania
energią w sektorze MŚP. Firmy planujące mniejsze inwestycje związane z OZE (czyli takie, na
które chcą pozyskać do 1 mln zł dotacji) otrzymają wsparcie finansowe bardzo szybko –
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decyzja o udzieleniu pożyczki to zaledwie kilka dni (dla porównania decyzja o przyznaniu
dotacji to kilka miesięcy) i na korzystnych warunkach, np. stałe oprocentowanie, maksymalny
okres pożyczkowy – 120 miesięcy, maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6
miesięcy, możliwość sfinansowania 100 proc. inwestycji. Pożyczka Termomodernizacyjna dla
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest finansowana ze środków RPOWP. Udzielają jej
pośrednicy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach.

Proszę o informację czy w działaniu RPO 5.1. – typ projektu 5 (nabór kwiecień 2019r.)
mogą brać udział mieszkańcy pod parasolem Gminy?
Dzień dobry,
Proszę o informację czy w działaniu RPO 5.1. – typ projektu 1 i 2 (nabór lipiec 2019r.)
mogą brać udział mieszkańcy pod parasolem Gminy?
Dzień dobry,
Proszę o informację czy w działaniu RPO 5.1. – typ projektu 4 (nabór wrzesień 2019r.)
mogą brać udział mieszkańcy pod parasolem Gminy?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w
ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii, mieszkańcy (tj. osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej) mogą wziąć udział, za pośrednictwem swojej gminy, tylko w typie projektu 4
(planowany nabór we wrześniu 2019 r.) tj. w projektach grantowych (zgodnych z art. 35 i art.
36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczących inwestycji z
zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej
wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw. Warunki szczegółowe
dostępne są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020
dostępnym na stronie internetowej RPOWP http://rpo.wrotapodlasia.pl/.

Czy możliwa jest realizacja projektu w nowobudowanym budynku magazynu na potrzeby
własne, który całościowo będzie oddany do użytku w 2021 roku?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach
planowanego naboru z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
– typ 5 – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, nie ma
możliwości aplikowania na montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na potrzeby
budynku (realizacji projektu), który jest dopiero planowany lub na nieruchomości
zabudowanej będącej w trakcie budowy. Budynek, na potrzeby którego produkowana będzie
energia cieplna i elektryczna pochodzące z odnawialnych źródeł energii powinien być oddany
do użytku i powinien funkcjonować w dniu aplikowania o dofinansowanie. Takie rozwiązanie
gwarantuje wykonalność techniczną inwestycji i zabezpiecza przed opóźnieniem
w zakończeniu realizacji projektu.

W nawiązaniu do naboru RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-001/19 zawracam się z pytaniem, czy
koszt zakupu akumulatorów do magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii
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elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej stanowi wydatek kwalifikowany w ramach
projektu?
W odpowiedzi na Pani pytania Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż zakup i montaż
urządzeń do magazynowania energii elektrycznej stanowi koszt kwalifikowalny. Jednocześnie
należy stwierdzić, iż system urządzeń służących do magazynowania energii jest kosztowny i
może znacząco zwiększyć koszt całej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z ideą konkursu
w ramach 5 typu projektów, dedykowanego wsparciu na własne potrzeby, nie ma
konieczności włączania instalacji OZE produkującej energię elektryczną do sieci
dystrybucyjnej. Istnieje możliwość instalacji systemu off-grid zwanego również systemem
wyspowym, który nie jest podłączony do sieci dystrybucyjnej, a wytworzona energia
elektryczna magazynowana jest w akumulatorach.
___________________________________________________________________________
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Osi
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Typy projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca,
wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne
potrzeby.
Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-001/19
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie :
1.
Czy jest możliwość rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej, zrealizowanej w
roku XXXX w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007- 2013?
Posiadamy zainstalowaną w XXXX roku instalację fotowoltaiczną o mocy XXX kW. Trwałość
projektu w/w instalacji fotowoltaicznej upływa z końcem XXXX roku. Czy będzie możliwe
częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zrealizowanego
projektu z XXXX roku na potrzeby nowego projektu. Jednocześnie informujemy, iż pomiar
produkcji energii elektrycznej nowej instalacji będzie wyodrębniony w ramach nowego
projektu.
W ramach ogłoszonego naboru z Działania 5.1 możliwa jest rozbudowa istniejącej instalacji
fotowoltaicznej, a więc zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
Odnawialnych Źródeł Energii. Jeżeli parametry istniejącej infrastruktury OZE (inwertery,
oprzyrządowanie) pozwalają na przyłączenie nowych mocy wytwórczych, to nie istnieją
przeciwwskazania do rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej. W dokumentacji
aplikacyjnej należy jednak w sposób jednoznaczny wykazać jakie urządzenia (elementy
instalacji fotowoltaicznej) są na dzień złożenia wniosku zainstalowane.
2.
Jak mamy sprecyzować typ projektu ?
Poza instalacją fotowoltaiczną opisaną powyżej posiadamy również instalację solarną,
wykonaną w ramach tego samego projektu. Czy mamy traktować nowy projekt jako
zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE ?
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W przypadku, gdy w projekcie, który zamierza Pani złożyć w ramach ogłoszonego naboru,
wykazana jest tylko instalacja fotowoltaiczna, jako typ projektu należy wykazać zwiększenie
mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Nie następuje natomiast zwiększenie
mocy jednostek wytwarzania ciepła z OZE.
3.
Nowy projekt opierać się będzie na wykorzystaniu wyprodukowanej energii
elektrycznej wyłącznie na potrzeby własne. Czy będzie istniała możliwość, aby w trakcie
trwałości nowego projektu przejść na energetykę prosumencką ?
Budynek w XXXX roku zużył z sieci zewnętrznej z PGE – około XXXXX kWh
Budynek w XXXX roku wyprodukował z instalacji XXX kWh – około XXXXXX kWh
Produkcja z instalacji fotowoltaicznej z nowego projektu po zbilansowaniu z pompa ciepła
– około XXXXXX kWh.
Na podstawie w/w wyliczeń, oraz ze względu na charakter obiektu i nierównomierność
obciążenia urządzeń elektrycznych, podczas weekendów może zaistnieć sytuacja
chwilowej nadprodukcji energii elektrycznej. W związku z powyższym wskazane jest
umożliwienie przesłania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej chwilowej do sieci
zewnętrznej PGE na podstawie umowy prosumenckiej.
IOK nie ingeruje w sposób rozliczania się ze sprzedawcą zobowiązanym (zakładem
energetycznym) z wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej. Jeżeli
Wnioskodawca będzie spełniał warunki określone przez sprzedawcę zobowiązanego, aby stać
się prosumentem, to prosumencki model rozliczania energii elektrycznej z OZE może być
zastosowany w wyniku realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z kryteriami
oceny projektów z Działania 5.1 (typ 5) przeważająca ilość energii powinna być wykorzystana
na własne potrzeby.
___________________________________________________________________________
1.
Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne w ramach działów specjalnych produkcji
rolnej (produkcja drobiu) jest w tym konkursie traktowany jako rolnik czy jako
przedsiębiorca?
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku
gdy działalność Wnioskodawcy została wskazana w art.3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, to nie można rolnika traktować jako przedsiębiorcę w
rozumieniu polskiego prawa. Jest on wówczas traktowany jako producent rolny.
2.
Czy przedsiębiorstwo funkcjonujące jako spółdzielnia (przetwórstwo mięsa) będzie
traktowane jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (z minimalnym limitem 1 mln
dotacji) czy jako spółdzielnia (bez takiego limitu)?
W ramach przedmiotowego konkursu podmioty uprawnione do ubiegania się o
dofinansowanie klasyfikowane są na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zatem Wnioskodawca będący spółdzielnią (w tym spółdzielnią przetwórstwa mięsnego),
którego forma prawna została potwierdzona odpowiednim wpisem w KRS będzie traktowany
jako spółdzielnia.
___________________________________________________________________________
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Chciałaby się skonsultować w sprawie działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Typy projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia
mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii
wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
na własne potrzeby.
1. Czy koszt budowy stacji trafo (transformatora) jest kosztem kwalifikowanym?
Jeżeli budowa stacji transformatorowej jest wydatkiem niezbędnym do osiągnięcia
założonych celów projektu, a także będzie własnością Wnioskodawcy, to koszt budowy takiej
stacji transformatorowej może zostać uznany jako koszt kwalifikowalny. IOK zastrzega
jednak, iż weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych wydatków zapisanych we wniosku o
dofinansowanie projektu przeprowadzana jest na etapie oceny formalno- merytorycznej
projektu.
2. Czy w budżecie projektu możemy zawrzeć pompę ciepła jako pomoc deminimis a
instalację fotowoltaiczną jako pomoc publiczną?
W ramach Działania 5.1. dopuszczono możliwość objęcia projektu w części pomocą de
minimis, a w części pomocą publiczną. W związku z powyższym możliwe jest objęcie wydatku
poniesionego na zakup pompy ciepła pomocą de minimis i objęcie wydatku poniesionego na
instalację fotowoltaiczną pomocą publiczną.
___________________________________________________________________________
Mam pytania dotyczące warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych (innych niż
mikroinstalacje) do sieci (warunki przyłączeniowe):
1. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego załącznika?
2. Na jakim etapie oceny można załączyć warunki? Czy jest to możliwe razem z
pozwoleniem na budowę na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż warunki
przyłączenia do sieci nie są załącznikiem wymaganym zarówno na etapie aplikowania, jak też
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien natomiast
w Studium wykonalności bądź Biznes planie uprawdopodobnić ich uzyskanie. Warunki
przyłączeniowe są dokumentem niezbędnym do prawidłowego zrealizowania inwestycji
dotyczącej budowy instalacji OZE.
___________________________________________________________________________
Minimalna ilość produkowanej energii wg. kalkulatora instalacji/inwestycji referencyjnej
wynosi 400 MWh. Jaką metodykę stosować do instalacji objętych pomocą publiczną (nie
de minimis) których moc wynosi 200 kW a uzysk ~180 MWh?
Zgodnie z zapisami art. 41 ust.6 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 w przypadku
niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska
inwestycji (instalacji referencyjnej) koszty kwalifikowalne należy wyliczyć zgodnie z zapisami
art. 41 ust. 7 lit b), ust. 8 oraz ust.9. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po zmianie ustawy o OZE w lipcu 2018 r. mikroinstalacja
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rozumiana jest jako instalacja o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW, natomiast mała
instalacja definiowana jest jako instalacja o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż
500 kW. W związku z powyższym instalację, o której Pan pisze, należy uznać jako małą
instalację OZE, dla której nie określono instalacji referencyjnej.
Czy spółka miejska z o.o. (100% własności JST) zatrudniająca ponad 250 osób traktowana
jest jako duże przedsiębiorstwo, czy jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której 100% udziałów posiada Jednostka
Samorządu Terytorialnego traktowana jest jako przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami
Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505).
Czy producent rolny prowadzący działalność w formie spółki z o.o. traktowany jest jako
przedsiębiorca?
Jeżeli działalność prowadzona jest w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (na
podstawie wpisu do KRS), to podmiot taki należy traktować jako przedsiębiorstwo, a nie jako
producenta rolnego.
___________________________________________________________________________
Czy w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii występują
ograniczenia dotyczące udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w sektorze
produkcji podstawowej produktów rolnych? Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, które
zajmuje się produkcją rolną, głównie produkcją gotowej paszy dla zwierząt.
W związku z powyższym, jeśli pomoc w ramach niniejszego konkursu nie może być
udzielona na produkcję rolną, to czy w przypadku poszerzenia działalności firmy o
wytwarzanie energii elektrycznej, a następnie sprzedaż wyprodukowanego prądu z
instalacji może być wyłącznie na sprzedaż, można skorzystać z dofinansowania?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż
Producenci rolni mogą ubiegać się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu, przy czym
zastosowanie mają poniższe warunki:
- z dofinansowania wykluczeni są producenci rolni zajmujący się produkcją podstawową
produktów rolnych na podstawie art.1 ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis. Wsparcie innej działalności niż związanej stricte z
produkcją podstawową produktów rolnych możliwe jest w ramach innych obszarów, gdy
zapewniono rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność wykluczona
nie odnosiła korzyści z przyznanej pomocy de minimis. Niezbędne jest wprowadzenie
odrębnej ewidencji działalności wspieranej ze środków publicznych oraz pozostałych
rodzajów działalności, czyli takie wyodrębnianie przychodów i kosztów związanych ze
wspieraną działalnością, które uniemożliwi przenoszenie środków pomocowych między
różnymi pozycjami bilansowymi.
- możliwe jest uzyskanie wsparcia na rzecz podstawowej produkcji artykułów rolnych na
mocy art.1 ust.3 b Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
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107 i 108 Traktatu, bowiem mimo wykluczenia ww. rodzaju działalności, wsparcie OZE
stanowi pomoc na ochronę środowiska, która nie powoduje wykluczenia. W związku z
powyższym, nie ma obowiązku prowadzenia rozdzielności rachunkowej i monitorowania, czy
przeniesiono korzyści na działalność związaną z produkcją podstawowych produktów rolnych.
Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
___________________________________________________________________________
Planuje złożenie wniosku z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii.
Projekt nasz ma dotyczyć dwóch lokalizacji na terenie gminy w zakresie instalacji
fotowoltaicznych i pomp ciepła.
Moje pytanie dotyczy kwestii, wsparcia projektu, w których założono, że przeważająca
ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w urządzeniach OZE będzie wykorzystana przez
Wnioskodawcę na potrzeby własne. Czy własną potrzebą jest zapewnienie pokrycia
zapotrzebowania dla 5 Punktów Poboru Energii w 5 lokalizacjach, a umieszczenie instalacji
tylko na dwóch lokalizacjach? Nadmieniam, że Wnioskodawca jest płatnikiem usług
dostawy energii i dystrybucji energii elektrycznej na wszystkie obiekty.
Wnioskodawca jest właścicielem i zarządzającym obiektami na terenie gminy.
Odpowiadając na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że
przedstawione przez Panią pytanie nie jest jednoznaczne. Nie została wskazana informacja
czy wszystkie wymienione przez Panią lokalizacje (nieruchomości) podłączone są do sieci
energetycznej w jednym, dwóch czy też w pięciu oddzielnych miejscach.
Zakładając, że Wnioskodawca jest/będzie prosumentem w myśl Ustawy o odnawialnych
źródłach energii, możliwa jest sytuacja, w której „własną potrzebą” będzie zapewnienie
pokrycia zapotrzebowania dla 5 Punktów Poboru Energii w 5 lokalizacjach przy umieszczeniu
instalacji w dwóch lokalizacjach. Warunkiem koniecznym, poza byciem prosumentem, będzie
przy tym jednak, podłączenie ww. 5 lokalizacji bezpośrednio do ww. instalacji, przykładowo:
2 lokalizacje (nieruchomości) w jednym miejscu podłączone do jednej instalacji oraz 3
pozostałe lokalizacje (nieruchomości) podłączone do drugiej instalacji (lub też w innym
podziale na grupy podłączonych nieruchomości).
Oczywiście Wnioskodawca musi być właścicielem wszystkich podłączeń, zarządzającym i
właścicielem ww. budynków.
IOK jednocześnie informuje, iż kwalifikowalność wydatków (projektu) będzie weryfikowana
na etapie oceny formalno-merytorycznej.
___________________________________________________________________________
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru informuję, iż Gmina XXX planuje złożyć wniosek o
dofinansowanie na budowę nowych jednostek wytwarzania energii ciepła z OZE, tj.
kotłowni na pellet w 2 budynkach:
1) Szkoły Podstawowej,
2) drugiego w którym mieści się m.in.: Przedszkole Samorządowe, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, USC.
W przypadku drugiego budynku w chwili obecnej nie ma odpowiedniego pomieszczenia,
które można by było przeznaczyć na potrzeby kotłowni.
Czy w związku z powyższym dobudowa pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na
kotłownię, będzie uznane za koszt kwalifikowalny?
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Budynek jest stale użytkowany i do tej pory ogrzewany był za pośrednictwem kotłowni
gminnej, która jest już wyeksploatowana i przynosi duże straty energii. W związku
z powyższym budynek, na potrzeby którego produkowana będzie energia cieplna
pochodząca z OZE, jest oddany do użytku i prowadzona jest w nim działalność.
Zaplanowana rozbudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednakże nie
spowoduje utrudnień w prowadzonej w nim działalności.
Jednocześnie wskazuję, iż zdaniem Gminy prace, które należy wykonać w zakresie
rozbudowy budynku mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych i są związane
z dostosowaniem istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania
urządzeń OZE.
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że koszt
dobudowania pomieszczeń w których znajdować się będzie kocioł na pellet oraz skład pelletu
nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne projektu. Budynek, na potrzeby którego
produkowana będzie energia cieplna pochodząca z odnawialnych źródeł energii powinien być
oddany do użytku i powinna być w nim prowadzona działalność lub działalność gospodarcza.
Takie rozwiązanie gwarantuje wykonalność techniczną inwestycji i zabezpiecza przed
opóźnieniem w zakończeniu realizacji projektu. Należy również zaznaczyć, iż jako koszty
związane z dostosowaniem istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego
działania urządzeń OZE (o którym mowa w punkcie 11.3 Katalog kosztów kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych Regulaminu konkursu) można uznać przebudowę systemu c.o., c.w.u.
lub instalacji elektrycznej budynku niezbędną do dostosowania tych instalacji do współpracy
z urządzeniami OZE. Dobudowa dwóch pomieszczeń do istniejącego budynku nie może być
traktowana jako „Dostosowanie istniejących budynków/obiektów w zakresie niezbędnym do
prawidłowego działania urządzeń OZE.”
___________________________________________________________________________
Czy w ramach kryterium punktowego nr 7 „Samorządy” to Jednostki Samorządu
Terytorialnego oraz jednostki organizacyjne tych podmiotów?
Jaka jest definicja „Społeczności lokalnej” i przykład takiego Wnioskodawcy?
Odpowiadając na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż wskazane w
kryterium różnicującym/rozstrzygającym nr 7 „Samorządy” rozumiane są jako Jednostki
Samorządu Terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
Przez społeczność lokalną rozumie się natomiast świadomą swojej odrębności zbiorowość,
zamieszkującą wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, w której występują silne
więzi wynikające ze wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i
przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Społeczność lokalna powinna być definiowana
przy użyciu trzech podstawowych aspektów: przestrzennego (terytorialnego), społecznego
(sieci relacji, więzi) oraz psychospołecznego (tożsamość lokalna). Przykładami społeczności
lokalnych mogą być między innymi: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy parafie.
___________________________________________________________________________
Proszę o udzielenie informacji czy Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, zajmująca się tylko
działalnością rolniczą (uprawa roślin połączona z hodowlą bydła - pkd 0150Z ) dotychczas
korzystająca z pomocy de minimis dla rolnictwa, może skorzystać z pomocy de minimis dla
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przedsiębiorstw realizując działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii.
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Podmiot, który
prowadzi działalność w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych(kod PKD
01.50.Z) jest wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis, zgodnie z zapisami art.1
ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis. Wsparcie innej działalności niż związanej stricte z produkcją podstawową
produktów rolnych możliwe jest w ramach innych obszarów, gdy zapewniono rozdzielenie
działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność wykluczona nie odnosiła korzyści z
przyznanej pomocy de minimis. Niezbędne jest wprowadzenie odrębnej ewidencji
działalności wspieranej ze środków publicznych oraz pozostałych rodzajów działalności, czyli
takie wyodrębnianie przychodów i kosztów związanych ze wspieraną działalnością, które
uniemożliwi przenoszenie środków pomocowych między różnymi pozycjami bilansowymi.
Możliwe jest natomiast uzyskanie wsparcia na rzecz podstawowej produkcji artykułów
rolnych na mocy art.1 ust.3 b Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, bowiem mimo wykluczenia ww. rodzaju działalności,
wsparcie OZE stanowi pomoc na ochronę środowiska, która nie powoduje wykluczenia. W
związku z powyższym, nie ma obowiązku prowadzenia rozdzielności rachunkowej i
monitorowania, czy przeniesiono korzyści na działalność związaną z produkcją
podstawowych produktów rolnych. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w Urzędzie
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
___________________________________________________________________________
W instrukcji wypełniania modelu finansowego (gotowe formatki w ecxelu) znajduje się taki
zapis:
"W widoku "Analiza ekonomiczna" należy:
- podać dane tylko w przypadku wskazania w dokumentacji konkursowej konieczności
przeprowadzenia analizy ekonomicznej"
Dokumentacja konkursowa milczy na ten temat. Minimalny zakres SW ogłoszony w
konkursie nic na ten temat nie mówi podobnie jak Instrukcja wypełniania załączników.
Czy zatem jest konieczność przeprowadzania analizy ekonomicznej?
Odpowiadając na pani pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że analizę
ekonomiczną należy przeprowadzić, a obowiązek ten wynika z rozdziału 9 obowiązujących
Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód w projektów hybrydowych na lata 2014-2020. W
podrozdziale 9.1 Analiza ekonomiczna dużych projektów i 9.2 Analiza ekonomiczna projektów
niezaliczanych do dużych projektów, znajdzie Pani uszczegółowienie tej kwestii.
___________________________________________________________________________
Przedmiotem planowanego do złożenia w ramach konkursu do działania 5.1. Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii, konkurs RPPD.05.01-00-IŻ.00-20-001/19 jest:
1. Montaż trójfazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach: 21,12 kWp, 24,00
kWp, 27,84 kWp, 27,84 kWp, 39,04 kWp, 39,04 kWp, 40,00 kWp. Łączna liczba instalacji
wynosi 7 sztuk. Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych, będących Przedmiotem
opracowania, liczona po stronie DC, wynosi 218,88 kWp.
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2. Montaż trzech pomp ciepła powietrze-woda o mocy 50 kW każda i trzy wymienniki
płytowe. Łącznie moc trzech pomp ciepła wyniesie 3x50 kW=150 kW.
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Czy w związku z powyższym oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji
wypełniania załączników strona 11-13 przedkładanie dokumentacji środowiskowej w
ramach załącznika 3 Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny
oddziaływania na środowisko nie będzie wymagana?
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż nie jest
uprawniona do kwalifikowania przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko.
Z zapytaniem należy zwrócić się do odpowiedniego miejscowo organu zajmującego się tym
obszarem (na zasadach przez niego określonych).
W tym przypadku będzie to właściwa miejscowo dla projektu Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska.
Przy tym, z informacji w Pani pytaniu nie wynika sposób oraz miejsce montażu instalacji
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła co jest kluczowe dla oceny potrzeby złożenia
dodatkowych dokumentów.
Zgodnie z pkt 3 ppkt B s. 12-13 Instrukcji wypełniania załączników należy mieć też na uwadze,
iż Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z
mapą lokalizującą projekt i obszar/y Natura 2000 nie jest wymagana dla następujących
przedsięwzięć m. in.: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach, powietrzne
pompy ciepła. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest natomiast formularz w zakresie
Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik 3Ia).
___________________________________________________________________________
Czy nadzór budowlany może być kwalifikowany w projekcie w sytuacji kiedy nie jest
wymagany przepisami prawa budowlanego (kiedy nie ma obowiązku posiadania nadzoru)?
W sytuacji kiedy nadzór budowlany nie jest wymagany przepisami prawa nie może on
stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 11.3 s. 15 Regulaminu
konkursu)
Czy na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej należy przedłożyć dokument
potwierdzający zabezpieczenie środków własnych?
Na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej nie ma obowiązku przedkładania dokumentu
potwierdzającego zabezpieczenie środków własnych w projekcie. Każdy Wnioskodawca
oświadcza w pkt IX Lista oświadczeń wniosku o dofinansowanie oświadcza, że zapewni
wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu.
___________________________________________________________________________
W związku z naborem do działania 5.1 zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące
pytania:
- w pytaniach i odpowiedziach odnosicie się Państwo do sytuacji w których OZE (ogniwa
fotowoltaiczne oraz pompy ciepła) miałyby zostać zamontowane na budynkach dopiero
budowanych, udzielając odpowiedzi, zgodnie z którą obiekty takie nie kwalifikują się do
19

wsparcia w ramach naboru (z uwagi na brak wykonalności technicznej inwestycji). Zatem,
czy kwalifikuje się do wsparcia obiekt (budynek użyteczności publicznej) już istniejący, lecz,
z uwagi na brak efektywnego systemu ogrzewania (grzejniki elektryczne) wykorzystywany
jedynie okresie letnim? W ramach projektu przewiduje się montaż ogniw fotowoltaicznych
na potrzeby e. elektrycznej oraz montaż pompy ciepła na potrzeby en. cieplnej.
W odpowiedzi na Pani pytania Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż istnieje
możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku użyteczności
publicznej, który dotychczas używany był tylko w okresie letnim. Należy jednak pamiętać, iż w
ramach trwającego naboru z Działania 5.1 możliwy jest tylko zakup i montaż urządzeń
produkujących energię elektryczną oraz cieplną z Odnawialnych Źródeł Energii, których moc
dostosowana będzie do zużycia energii w budynku. W przypadku pompy ciepła, nie ma
możliwości objęcia dofinansowaniem wydatków poniesionych na system rozprowadzenia
ciepła pozyskanego z pompy ciepła (system centralnego ogrzewania).
- czy montaż w ramach jednego budynku dwóch instalacji z OZE: ogniw fotowoltaicznych
na potrzeby en. elektrycznej oraz montaż pompy ciepła na potrzeby en. cieplnej (która
jedynie pośrednio będzie wykorzystywała energię elektryczną wyprodukowaną w ramach
instalacji fotowoltaicznej) można uznać za instalacje OZE wytwarzająca energie elektryczna
i cieplną w kogeneracji?
IOK informuje także, iż montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pompy w jednym
budynku nie można uznać za instalacje OZE wytwarzająca energie elektryczna i cieplną w
kogeneracji. Zgodnie z definicją przedstawioną w Ustawie Prawo energetyczne (Dz.U. 2019
poz. 755) kogeneracją jest równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Produkcja energii
elektrycznej ze słońca (fotowoltaika) oraz pozyskanie ciepła z ziemi lub powietrza (pompa
ciepła) nie jest tym samym procesem technologicznym.
___________________________________________________________________________
W opisie znajduje się zapis lokalizacji projektu na terenach zdegradowanych - jeżeli
projekt znajduje się obszarze zdegradowanym ujętym w programie rewitalizacji miasta
Łomża zatwierdzonym przez Zarząd Województwa to czy projekt otrzyma 5 pkt. ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż 5 punktów w
ramach Kryterium różnicującego 4 Lokalizacja inwestycji na obszarach chronionych/
Wiejskich mogą otrzymać inwestycje zlokalizowane na terenach zdegradowanych takich jak
np. składowiska odpadów komunalnych, tereny poprzemysłowe (o czym mowa w treści
kryterium). Jeżeli projekt będzie zlokalizowany w miejscowości posiadającej zatwierdzony
program rewitalizacji, natomiast bezpośrednio nie jest usytuowany na terenie
zdegradowanym – nie ma możliwości przyznania 5 punktów w ramach ww. kryterium.
___________________________________________________________________________
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