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
Typ projektu: Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów
i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z
produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.
Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą w formie indywidualnego gospodarstwa
rolnego w rozumieniu regulaminu konkursu
a. jest PRODUCENTEM ROLNYM?
b. jest mikro przedsiębiorstwem 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)?
Przez producenta rolnego należy rozumieć osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą na własny rachunek
działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, położonym w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku z powyższym osobę fizyczną prowadzącą działalność rolniczą w formie
indywidualnego gospodarstwa rolnego na potrzeby punktu 4. Podmioty uprawnione do
ubiegania się o dofinansowanie Regulaminu konkursu należy definiować jako Producenta
rolnego, i taki typ beneficjenta należy wykazać we wniosku o dofinansowanie projektu (pkt.
II.1 Dane beneficjenta).
Czy PRODUCENT ROLNY - osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą w formie
indywidualnego gospodarstwa rolnego (działalność nie podlega ustawie o rachunkowości)
zobowiązany jest sporządzić Studium Wykonalności projektu czy Biznes Plan ?
Producent rolny jako załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania
5.1 powinien złożyć Biznes Plan.
___________________________________________________________________________
W ramach kryterium różnicującego nr 2 „Dodatkowy efekt ekologiczny w projekcie OZE*
ocenie podlega dodatkowy efekt ekologiczny w projekcie uzyskany poprzez lokalizację
inwestycji na terenach zdegradowanych np. składowiska odpadów komunalnych, tereny
poprzemysłowe natomiast w wyjaśnienia wskazują, że „…5 pkt – otrzyma projekt, który
zostanie zlokalizowany na terenach zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych
lub zanieczyszczonych typu „brownfield”. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie
zobowiązany jest opisać stan faktyczny nieruchomości, na której zlokalizowana będzie
inwestycja OZE.” W związku z brakiem jednoznacznej definiuj definicji proszę o
wyjaśnienie czy zlokalizowanie instalacji biogazowej na terenie rolniczym, którego stan z

uwagi na poziom skażenia azotem w następstwie prowadzonej hodowli zwierzęcej
wyklucza dalsze wykorzystanie do prowadzenia produkcji roślinnej kwalifikuje projekt do
otrzymania 5 pkt w tym kryterium.
Zlokalizowanie instalacji biogazowej na terenie rolniczym, którego stan z uwagi na poziom
skażenia azotem w następstwie prowadzonej hodowli zwierzęcej wyklucza dalsze
wykorzystanie do prowadzenia produkcji roślinnej nie kwalifikuje projektu do otrzymania 5
pkt w ramach kryterium różnicującego/ rozstrzygającego Dodatkowy efekt ekologiczny w
projekcie OZE. Brownfield należy zdefiniować jako teren niezagospodarowany, który
wcześniej był wykorzystywany lub znajdowały się na nim zabudowania. Brownfield to
opuszczone lub niedostatecznie wykorzystywane miejsca ze znanym lub podejrzewanym
skażeniem środowiska, położenie z reguły w obszarach zurbanizowanych (miejskich). Z Pana
pytania wynika, iż teren na którym posadowiona będzie inwestycja, zaliczany będzie raczej
jako Greenfield, czyli teren rolniczy, dotychczas niezabudowany i bez infrastruktury, który
położony jest poza obszarem miejskim.
___________________________________________________________________________
Mamy pytanie odnośnie wymaganych załączników do konkursu 5.1 RPO Podlaskie. Czy jest
wymagana Deklaracja Wodna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW?
Zgodnie z zapisami instrukcji do załączników i przytoczona tam rekomendacją Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących instalację paneli fotowoltaicznych.
Czy możemy uznać zatem, że ten załącznik nie będzie nas dotyczył?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż zgodnie z
Rekomendacją Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Deklaracji organu odpowiedzialnego
za gospodarkę wodną (tzw. deklaracji zgodności) nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących
m. in.: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła.
Oznacza to, że w przypadku wskazanego przez Panią przedsięwzięcia, polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, taki załącznik nie jest wymagany i nie ma
obowiązku jego przedkładania wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
___________________________________________________________________________
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy
projekty, które posiadają wygraną aukcję URE mogą ubiegać się o dofinansowanie? Czy
pomoc publiczna udzielana w drodze aukcji na sprzedaż energii elektrycznej nie stanowi
przeszkody w aplikowaniu o środki unijne?
W odpowiedzi na zadane pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie ze
stanowiskiem Komisji Europejskiej jednym z podstawowych warunków zgodności pomocy
publicznej z rynkiem wewnętrznym jest wymóg, by była ona niezbędna (konieczna) dla
beneficjenta pomocy do realizacji danego projektu. Aby zapewnić zgodność podejmowanych
przez państwa członkowskie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej z wymogiem
konieczności pomocy należy zwrócić szczególną uwagę na to czy pomoc państwa skutecznie
przyczynia się do osiągania pożądanych celów w zakresie polityki publicznej. Ma to miejsce
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tylko wówczas, gdy pomoc państwa zapewnia efekt zachęty, czyli gdy skłania beneficjentów
pomocy do działań, których bez pomocy by się nie podjęli. Uznaje się, że pomoc wywołuje
efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o
przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności
(Art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu - GBER). Przez rozpoczęcie prac rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych
związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia
urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zawartej
w dokumencie z marca 2016 r. zawierającym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące przepisów GBER, za moment rozpoczęcia prac nad projektem może zostać uznane
również podjęcie zobowiązania, które powoduje, iż z ekonomicznego punktu widzenia
wycofanie się z realizacji projektu w danym przypadku jest niemożliwe, w szczególności z
uwagi na to, że znacząca kwota pieniędzy zostałaby utracona przez inwestora. Wygranie
przez Wnioskodawcę aukcji na sprzedaż energii w Urzędzie Regulacji Energetyki przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie stanowi zobowiązanie i wycofanie się z niego
stanowiłoby stratę ekonomiczną z uwagi na przewidziane z tego tytułu kary pieniężne. W
związku z czym Wnioskodawca wykluczony jest z możliwości ubiegania się o wsparcie ze
środków unijnych w świetle przepisów GBER. Istnieje natomiast możliwość ubiegania się o
pomoc udzielaną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis. Limit pomocy, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymać przez okres
trzech lat od jednego państwa członkowskiego wynosi 200 000 EUR.
___________________________________________________________________________
Dopuszczenie projektu do udziału w konkursie jest spełnienie warunku, aby większa część
wyprodukowanej energii była sprzedawana. Czy dotyczy to każdego rodzaju produkowanej
energii, czy energii łącznie?
W odpowiedzi na Pana pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku
gdy w jednym projekcie założono produkcję energii elektrycznej (fotowoltaika, turbiny
wiatrowe) oraz energii cieplnej ( pompy ciepła, kolektory, biomasa) z Odnawialnych Źródeł
Energii, to warunek konkursu: "w ramach konkursu będą wspierane projekty, w których
założono, że produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w produkcji energii ogółem
wytwarzanej przez urządzenia OZE w ramach projektu" zostanie spełniony, gdy zarówno
większość energii elektrycznej, jak też energii cieplnej zostanie sprzedana.
___________________________________________________________________________
Czy w przypadku gdy wnioskodawca posiada decyzje środowiskowe i decyzje warunki
zabudowy na inny podmiot, to do wniosku powinien złożyć co najmniej wnioski o
przeniesienie ww. decyzji na spółkę wnioskodawcy oraz że w przypadku braku uzyskania
tych decyzji do daty złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie
tych decyzji na etapie oceny formalnej.
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku
gdy Wnioskodawca posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o
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warunkach zabudowy wystawione na inny podmiot, i nie uda się przenieść ww. decyzji na
Wnioskodawcę, to na etapie aplikowania, do wniosku o dofinansowanie powinien złożyć
posiadane decyzje oraz co najmniej wnioski o przeniesienie ww. decyzji na Wnioskodawcę.
___________________________________________________________________________
Proszę o informację, czy w ramach działania 5.1 rpo województwa podlaskiego stacja trafo
może być kosztem kwalifikowalnym?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż stacja transformatorowa (stacja trafo,
trafostacja) może zostać uznana jako koszt kwalifikowalny projektu jedynie w przypadku, gdy
jest wydatkiem niezbędnym do osiągnięcia założonych celów projektu (produkcja energii z
OZE z przeznaczeniem na sprzedaż).
Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu „za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty
inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”. W
związku z faktem iż stacja transformatorowa nie jest niezbędnym elementem instalacji
fotowoltaicznej, objęcie jej pomocą publiczną jest niedopuszczalne. Można natomiast
powyższy wydatek objąć pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
___________________________________________________________________________
Czy w ramach konkursu kosztem kwalifikowanym będzie nabycie pompy ciepła przedsięwzięcie, w którym obok instalacji fotowoltaicznej przedmiotem projektu będzie
pompa ciepła, z której energia cieplna będzie wykorzystywana tylko na własne potrzeby.
W odpowiedzi na Pana pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku
gdy w jednym projekcie założono produkcję energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej
oraz produkcję energii cieplnej przy pomocy pompy ciepła, to zgodnie z wymogami konkursu
zapisanymi w Regulaminie konkursu zarówno energia elektryczna jak też ciepło mysi być w
przeważającej ilości sprzedane. W związku z powyższym montaż pompy ciepła, z której
energia cieplna będzie wykorzystywana tylko na własne potrzeby, będzie wydatkiem
niezgodnym z założeniami konkursu.
___________________________________________________________________________
Regulamin konkursu pkt 3.1 stwierdza, że „…w ramach konkursu będą wspierane projekty,
w których założono, że produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w produkcji
energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE w ramach projektu..”
a. czy w przypadku biogazowni wymóg ten odnosi się do energii elektrycznej czy też do
całej wytwarzanej energii ( łącznie energii elektrycznej i energii cieplnej)
b. jak należy rozumieć termin „produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca”
c. czy powyższy wymóg (pkt 3.2 Regulaminu) odnosi się do wszystkich beneficjentów
skoro w pkt 4 Regulaminu, w którym wymienieni są uprawnieni do dofinansowania
zaznaczono ten wymóg tylko w odniesieniu do „… mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
(w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii
ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu).
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W punkcie 4 Regulaminu konkursu przedstawione zostały podmioty uprawnione do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 5.1. Katalog potencjalnych
beneficjentów został zaczerpnięty ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Natomiast
szczegółowe warunki konkursu (pkt 3.2. Regulaminu konkursu) zostały określone dla
konkretnego naboru wniosków. Warunek „w ramach konkursu będą wspierane projekty, w
których założono, że produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w produkcji energii
ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE w ramach projektu” dotyczy wszystkich typów
beneficjentów wykazanych w punkcie 4 Regulaminu konkursu. Stwierdzenie „produkcja
energii na sprzedaż będzie dominująca” oznacza, iż przeważająca ilość energii
wyprodukowanej w instalacji OZE (powyżej 50%) powinna być sprzedana, aby projekt
spełniał warunki szczegółowe określone w Regulaminie konkursu.
Aby spełnić wymóg określony w Regulaminie konkursu: "w ramach konkursu będą wspierane
projekty, w których założono, że produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w
produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE w ramach projektu", należy
założyć, iż w przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji (biogazownia), iż
przeważająca ilość energii elektrycznej będzie sprzedana. W przypadku biogazowni powyższy
warunek konkursu dotyczy tylko energii elektrycznej.
Inaczej sytuacja wygląda, gdy w jednym projekcie założono produkcję energii elektrycznej
(np. w instalacji fotowoltaicznej) oraz produkcję energii cieplnej (np. przy pomocy pompy
ciepła). Wtedy zgodnie z wymogami konkursu zarówno energia elektryczna jak też ciepło
mysi być w przeważającej ilości sprzedane.
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