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.
Proszę o udzielenie informacji, czy projekt polegający na zastąpieniu w istniejącej
kotłowni osiedlowej o mocy 2,6 MW kotłów węglowych na kotły na biomasę (zrębek
drzewny) wraz urządzeniami towarzyszącymi (system odpylania, stacja uzdatniania wody,
stacja pomp) z niezbędną adaptacją budynku kotłowni, budową zasobników na paliwo
technologiczne oraz niezbędną zmianą zagospodarowania działki może być
dofinansowany w ramach naboru RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-002/19 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V.
Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii.
W ramach trwającego naboru , jako koszty kwalifikowalne mogą być uznane tylko wydatki
wykazane w punkcie 11.3 Regulaminu konkurs, tj.: - zakup i montaż/budowa urządzeń
produkujących energię elektryczną i/lub cieplną z Odnawialnych Źródeł Energii,
- przyłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, - modernizacja istniejącej lub
budowa nowej infrastruktury przesyłu ciepła, mającą na celu zmniejszenie strat energii
cieplnej wyprodukowanej z OZE (efektywny system dystrybucji ciepła), - zakup urządzeń oraz
oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z
OZE, - nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika to z przepisów prawa, - inne koszty
przygotowawcze (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie,
Studium wykonalności/ Biznes planu), w szczególności kosztami projektu budowlanego lub/i
dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej. Wykazane w zapytaniu koszty
(z wyłączeniem kotłów na biomasę) nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych
wykazany wyżej.
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Dodatkowo Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami punktu 4
Regulaminu konkursu, o wsparcie mogą aplikować m.in. duże przedsiębiorstwa dla których
podstawową działalnością nie jest produkcja energii.
___________________________________________________________________________
Proszę o udzielenie informacji czy wnioskodawca producent rolny, który otrzymał pomoc
de minimis w rolnictwie powinien wartość tej pomocy wpisać w pozycji III.4.3 wniosku o
dofinansowanie.
Wyjaśniam, pomoc ta udzielona została na podstawie rozporządzenia Komisji (UE)
2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).
Limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w
zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego) od 2019 roku
wynosi 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych.
Wnioskodawca - Producent rolny nie otrzymał innej pomocy de minimis udzielanej na
podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
Wnioskodawca planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu na podstawie
rozporządzenia 651/2014
W odpowiedzi na Pana pytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że w
punkcie III.4.3 wniosku o dofinansowanie nie należy uwzględniać pomocy de minimis w
rolnictwie otrzymanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego
2019 r.
___________________________________________________________________________
Mam pytanie czy po okresie trwałości projektu przeznaczenie wyprodukowanej energii z
instalacji fotowoltaicznej może się zmienić z energii na sprzedaż na energię
wykorzystywaną na potrzeby własne?
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że spełnienie
warunku dominującej sprzedaży energii w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez
urządzenia finansowane w ramach projektu, powinno być utrzymane przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca trwałości
projektu. Użytkowanie zakupionej w ramach projektu instalacji OZE po zakończeniu trwałości
projektu nie podlega zasadom zawartym w umowie o dofinansowanie.
___________________________________________________________________________
Proszę o wyjaśnienie czy zamieszczony na str. 18 Regulaminu Konkursu zapis w pkt. 11.3
„Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych” w brzmieniu:
„… Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu
Społecznego
oraz
Funduszu
Spójności
na
lata
2014-2020,
Wnioskodawcy/Beneficjenci, zobowiązani są do stosowania Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i/lub rozeznania rynku/zasady konkurencyjności, co gwarantuje zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów
dofinansowanych z Funduszy Europejskich.”
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oznacza, że w konkursie wyłączone zostały przepisy rozdziału 6.5 pkt 8 lit b Wytycznych nr
MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z 23.08.2017r.
Przywołane przepisy rozdziału 6.5 pkt 8 lit b wskazują, że możliwe jest przy udzielaniu
zamówień niestosowanie procedur określonych w podrozdziale 6.5 w przypadku gdy
zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z
następujących powodów:
i. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,
ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw
intelektualnej.
W przygotowywanym Projekcie jednocześnie zachodzą oba powody oraz nie istnieje
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze. Jak też brak konkurencji nie jest wynikiem
sztucznego zawężania parametrów zamówienia.
Jeżeli Regulamin nie wyklucza stosowania tego przepisu to proszę o wskazanie w jaki
sposób powinna zostać opisana ta sytuacja we WoD oraz w Biznes Planie oraz jakie
dokumenty powinny zostać przedłożone na etapie aplikowania o dofinansowanie.
W odpowiedzi na przesłane zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż
zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia
na etapie przygotowywania, jak również realizacji projektu, Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W
konkursie nie zostały wyłączone żadne przepisy ww. dokumentu. Instrukcja wypełniania
załączników wskazuje, iż potwierdzeniem racjonalności zaplanowanych wydatków w
projekcie jest Kosztorys. Dokument jest obowiązkowym załącznikiem dla każdego rodzaju
inwestycji. Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia prawidłowości
zadeklarowanych wartości, np. poprzez dostarczenie dokumentacji z przeprowadzonej
analizy rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w projekcie w postaci
pozyskanych ofert/wycen (nie dotyczy robót budowlanych, dla których wymaga się
przedłożenia kosztorysu inwestorskiego) lub dokumentacji z rozstrzygniętych postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia brakujących ofert
na etapie oceny formalno-merytorycznej z zastrzeżeniem, że pozyskane przez Wnioskodawcę
oferty/wyceny powinny być nie starsze niż maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie. Powyższy warunek będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium
odnoszącego się do wiarygodności szacowania wydatków.
___________________________________________________________________________
Czy w ramach typu 1 operacji przewidzianych do dofinansowania, możliwy jest montaż
mikroinstalacji fotowoltaicznej (tj. do 50 kWp) ? Czy wówczas również większość energii
musi być sprzedana do sieci?
W odpowiedzi na przesłane zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż
zgodnie z Regulaminem konkursu (pkt 3.2 Warunki szczegółowe konkursu) w ramach typu 1
operacji wspierane będą projekty, w których założono, że produkcja energii na sprzedaż
będzie dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE. Oznacza
to, iż przeważająca ilość energii wyprodukowanej w instalacji OZE (powyżej 50%) powinna
być sprzedana. Warunek dotyczy wszystkich projektów, niezależnie od mocy planowanej
instalacji.
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___________________________________________________________________________
Na podstawie jakiej bazy danych i rejestrów określić mamy status gminy, w której będzie
realizowana inwestycja w farmę fotowoltaiczną?
Status gminy określamy na podstawie obowiązującego podziały administracyjnego kraju,
który ma swoje odzwierciedlenie w zasadach przyjętych także przez Główny Urząd
Statystyczny.
https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjnypolski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/
Czy jest to ten sam obszar, który wskazujemy we wniosku o dofinansowanie w punkcie
III.1.3 Typ obszaru realizacji projektu?
Zgodnie z s. 12 Instrukcji wypełniania wniosku EFRR pkt III.1.3 wypełniamy następująco:
„W tym punkcie należy wskazać dominujący obszar realizacji projektu. Wybór typu obszaru
realizacji odbywa się poprzez wskazanie odpowiedniej wartości z listy rozwijanej (pole
jednokrotnego wyboru). Słownik listy rozwijanej jest zależny od poziomu wdrażania, w
ramach którego aplikuje Wnioskodawca”
Czy na tej podstawie są przyznawane punkty w kryterium 4 Lokalizacja inwestycji.
Punkty w kryterium 4 Lokalizacja inwestycji są przyznawane na podstawie statusu gminy
opartego na podziale administracyjnym kraju, który ma swoje odzwierciedlenie w zasadach
przyjętych także przez Główny Urząd Statystyczny.
https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjnypolski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/
___________________________________________________________________________
Pytanie dotyczy Kryterium formalnego I stopnia. Lp. 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy i
projektu. Warunek 1: TYP WNIOSKODAWCY. Dokument „Kryteria wyboru projektów”.
Istnieje tam zapis iż uprawnionymi „do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu: 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)”.
W związku z powyższym:
- czy wnioskodawca, który do tej pory nie prowadził produkcji energii na sprzedaż może się
ubiegać o wsparcie?
- czy wnioskodawca, który wykorzystuje na własne potrzeby energię z posiadanych już
urządzeń OZE, powinien wliczać tą energię do wartości „…produkcji energii ogółem”? Czy
bierzemy pod uwagę jedynie wyliczenia dotyczące planowanego projektu?
Wnioskodawca, który do tej pory nie prowadził produkcji energii na sprzedaż, może ubiegać
się o wsparcie. Wnioskodawca planując ilość wytwarzanej energii i udział w niej dominującej
energii na sprzedaż nie powinien wliczać energii z posiadanych już urządzeń OZE do produkcji
energii ogółem. Należy brać pod uwagę jedynie wyliczenia dotyczące instalacji w ramach
planowanego projektu.
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Pytanie dotyczy Kryterium formalnego II stopnia. Lp. 1. Rentowność inwestycji (dotyczy
projektów objętych pomocą publiczną). Dokument „Kryteria wyboru projektów”.
Pomocą publiczną, w rozumieniu Artykuł 107, ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, jest pomoc która jednocześnie:
- dotyczy przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
- jest przyznawana przez państwo członkowskie lub pochodzi ze środków państwowych,
- jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
- ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwa albo produkcję
określonych towarów),
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi UE.
Komisja Europejska uznała, że pomoc, której łączna wysokość w okresie 3 kolejnych lat
budżetowych, nie przekracza 200 000 EUR jest bardzo znikomą pomocą, zatem nie wpływa
na handel pomiędzy krajami członkowskimi i nie będzie zakłócała konkurencji, bądź też
groziła jej zakłóceniem, pod warunkiem, że będzie udzielana zgodnie z wydanym przez nią
Rozporządzeniem.
W związku z powyższym:
Czy wnioskodawca, będący mikro przedsiębiorcą, planujący w ramach projektu stworzenie
farmy fotowoltaicznej, gdzie wartość wsparcia w ramach pomocy de minimis nie
przekroczy 200 000 euro, będzie podlegał pod kryterium „Rentowność inwestycji”? Czy
zostanie wyłączony ze stosowania niniejszego kryterium?
Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej a więc projekt będzie podlegał pod
kryterium „Rentowność inwestycji”.
Pytanie dotyczy Kryterium różnicującego/rozstrzygającego. Lp. 3. Rodzaj źródeł
energii/biopaliw, biokomponentów. Dokument „Kryteria wyboru projektów”.
Wnioskodawca planuje 2 inwestycje w których źródłem energii będą ogniwa
fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej każdego do 50 kW, łączna moc dwóch to 100 kW,
każda inwestycja w różnych lokalizacjach.
Czy aby otrzymać 20 pkt, powinien złożyć dwa oddzielne wniosku o dofinansowanie, czy
może w jednym wniosku o dofinansowanie zawrzeć te 2 inwestycje, gdzie każda będzie
zlokalizowana w innym miejscu, a moc każdej nie będzie przekraczać 50 kW?
Czy jeden wnioskodawca może złożyć kilka projektów?
Czy nie ma ograniczenia odnośnie ilości złożonych projektów?
Odnosząc się do powyższych podanych przez Pana przykładów IOK informuje, że aby
otrzymać 20 pkt. Wnioskodawca może:
- złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na dwie instalacje z których każda ma moc do 50
kW ale są położone w innych lokalizacjach i są oddzielnie podłączone do sieci energetycznej,
- złożyć dwa wnioski o dofinansowanie ,oddzielnie na każdą ww. instalację do 50 kW z
których każda jest zlokalizowana w innym miejscu i oddzielnie podłączona do sieci
energetycznej.
Ponadto, IOK informuje, że każdy Wnioskodawca może złożyć kilka projektów. Nie ma
ograniczenia odnośnie ilości złożonych projektów.
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Pytanie dot. Instrukcji wypełniania załączników, pkt 7. Potwierdzenie prawa do
dysponowania gruntem lub obiektami – oświadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu.
Czy na dzierżawionym gruncie, nie będącym własnością wnioskodawcy, oczywiście
wydzierżawionym na okres realizacji i trwałości projektu, można realizować projekt?
Czy wystarczającym dokumentem na etapie aplikowania będzie przedstawienie listu
intencyjnego dotyczącego dzierżawy bądź sprzedaży gruntu?
Zakładając ryzyka realizacji trzeba liczyć się z różnymi zagrożeniami. Może wystąpić taka
sytuacja, iż np. działka zostanie przejęta przez gminę pod drogi, bądź na sąsiedniej działce
wybudują wysoki budynek uniemożliwiający osiągnięcie wskaźników projektu. I w związku
z tym mam pytania:
Co w przypadku, kiedy lokalizacja inwestycji np. przed podpisaniem umowy, albo już w
trakcie okresu trwałości, będzie musiała zostać zmieniona?
Czy przy zachowania kryteriów konkursowych oraz zachowaniu punktów oceniających
projekt będzie możliwa zmiana lokalizacji realizacji projektu?
Inwestycja w ramach projektu może być zrealizowana na gruncie niebędącym własnością
Wnioskodawcy a wydzierżawionym na okres realizacji i trwałości projektu.
Zgodnie z pkt 7 Instrukcji wypełniania załączników, „w przypadku dysponowania
nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu termin
obowiązywania powinien obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz trwałości.
Należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię jednego z ww. dokumentów.
Przedłożenie listu intencyjnego dotyczącego dzierżawy bądź sprzedaży gruntu nie będzie
wystarczające.
W związku z Pańskimi pytaniami dotyczącymi trwałości informuję, że naruszenie zasady
trwałości następuje w sytuacji gdy w okresie jej obowiązywania wystąpi co najmniej jedna z
przesłanek:
1)
zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia
programu,
2)
nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
3)
nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki
realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń.
Więcej informacji na ten temat:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-obowiazki-po-zakonczeniuprojektu.html
Wszystkie przypadki które wystąpią w okresie trwałości będą rozpatrywane indywidualnie
przez IZ RPOWP.
Pytanie dotyczy kosztów kwalifikowalnych.
Projekt zakłada stworzenie farmy fotowoltaicznej na gruncie.
Czy w ramach realizacji projektu można jako koszty kwalifikowalne zaliczyć zakup
nieruchomości w postaci gruntu?
W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości ujęcia zakupu nieruchomości jako
kosztów kwalifikowalnych w projekcie. W pkt 11.3 Regulaminu konkursu w katalogu kosztów
10

kwalifikowalnych wskazane zostały wyłącznie koszty możliwe do zakwalifikowania
w projekcie.
___________________________________________________________________________
Instrukcja wypełnienia załączników wskazuje, że Model finansowy (w formacie XLS) może
zostać sporządzony na wzorze znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu
oraz zgodnie z Instrukcją do modelu finansowego, lub na wzorze innym niż załączony do
Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu danych.
Czy prawidłowym będzie zastosowanie następującego klucza - w przypadku przedsiębiorcy
przygotowanie modelu finansowego zawierającego następujące tabele:
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- rachunek przepływów pieniężnych
- analiza wskaźnikowa (rentowności, płynności, itp)
w ujęciu Wnioskodawca + projekt.
Pozostałe tabele zawarte w proponowanym przez Instytucję modelu finansowym nie mają
zastosowania / nie są adekwatne w przypadku przedsiębiorców.
W odpowiedzi na przesłane zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, model finansowy jest integralnym i
obligatoryjnym elementem Biznesplanu (w przypadku przedsiębiorstw) i zawiera niezbędne
składniki prognozy finansowej (w zależności od specyfiki operacji) projektu
przygotowywanego przez Wnioskodawców w układzie „Wnioskodawca z Projektem” i
oddzielnie „Projekt”. Wskazane przez Pana tabele są adekwatne i wystarczające w
przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo.
___________________________________________________________________________
Planujemy złożyć wniosek do działania 5.1. Projekt polegał będzie na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 1MW a Wnioskodawcą będzie spółka z o.o. której udziałowcami są
osoby fizyczne. Prosimy o informacje, czy powinniśmy przygotować Biznes Plan czy też
Studium wykonalności ?
Odpowiadając na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są osoby fizyczne, zobligowana jest do
złożenia Biznes planu jako obowiązkowego załącznika w ramach dokumentacji aplikacyjnej.
___________________________________________________________________________
Proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z rozporządzeniem nr 651/2014 stacja
transformatorowa może zostać uznana za koszt kwalifikowalny w ramach pomocy publicznej
w projekcie polegającym na budowie instalacji fotowoltaicznej.
W „Pytaniach i odpowiedziach przesłanych do dnia 31.07.2019 r.” Instytucja Zarządzająca
podała informację, iż „stacja transformatorowa nie jest niezbędnym elementem instalacji
fotowoltaicznej”, w związku z czym nie spełnia definicji kosztów kwalifikowalnych
określonych w rozporządzeniu 651/2014 jako „dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do
propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”. Analiza technicznych wymogów
stosowania stacji transformatorowych w ramach budowy instalacji fotowoltaicznych budzi
wątpliwości w słuszność powyższego stwierdzenia.
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W przypadku budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW, która może zostać
włączona bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (400 V), budowa stacji transformatorowej
nie jest potrzebna, ponieważ nie istnieje potrzeba podnoszenia napięcia wytworzonego przez
panele fotowoltaiczne (400 V na wyjściu z inwertera) do poziomu napięcia energii znajdującej
się w sieci. Wówczas budowa stacji transformatorowej rzeczywiście nie jest niezbędna.
Jednakże w przypadku budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 50 kW, zgodnie z
wymogami operatora sieci dystrybucyjnej, istnieje konieczność podłączenia takiej elektrowni
tylko do sieci średniego napięcia (15 000 V). Wówczas istnieje potrzeba podniesienia napięcia
elektrycznego wytworzonego przez panele fotowoltaiczne (400 V na wyjściu z inwerterów) do
poziomu 15 000 V znajdującego się w sieci (15 kV). Nie da się tego zrobić w inny sposób, jak
tylko z użyciem stacji transformatorowej 0,4/15 kV (transformator to urządzenie służące do
zmiany napięcia elektrycznego).
W przypadku budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 50 kW (planowanej do
włączenia do sieci średniego napięcia), nie istnieje możliwość nie ujęcia w kosztorysie stacji
transformatorowej. Jest ona niezbędnym elementem pozwalającym oddać do sieci energię
elektryczną wytworzoną przez instalację (całość energii w przypadku instalacji budowanej w
celu sprzedaży energii lub części energii w przypadku instalacji budowanej w celu
samodzielnego zużycia części energii). W przypadku braku odbioru całości energii
wytworzonej przez elektrownię fotowoltaiczną, jej działanie jest niemożliwe.
Wobec
powyższego wydaje się, iż stacja transformatorowa powinna zostać uznana jako „dodatkowy
koszt inwestycji niezbędny do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych” i
powinna być dofinansowana w ramach pomocy publicznej, nie tylko w ramach pomocy de
minimis.
Odpowiadając na Pana zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców dokonano ponownej
analizie aspektów prawnych i technicznych i stwierdzono, iż stacja transformatorowa,
będąca elementem przyłącza instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, jest
niezbędnym elementem instalacji Odnawialnego Źródła Energii elektrycznej przeznaczonej
na sprzedaż. W związku z powyższym wydatek poniesiony na nabycie stacji
transformatorowej (stacji trafo, trafostacji) może zostać zaliczony do kosztów
kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną na podstawie art. 41 Rozporządzenia 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. W związku ze zmianą
interpretacji, za niebyłą należy uznać poprzednią odpowiedź dotyczącą kwalifikowania
stacji transformatorowej.

Czy dla przedsiębiorców z sektora MSP, prowadzących pełną sprawozdawczość jest
konieczność obliczenia wskaźników efektywności FNPV/C, FRR/C, ENPV, ERR, B/C ?
W odpowiedzi na Pańskie pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że
przedsiębiorca z sektora MŚP prowadzący pełną sprawozdawczość nie mają obowiązku
wyliczania wskaźników efektywności FNPV/C, FRR/C, ENPV, ERR, B/C.
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Czy w celu spełnienia wymogów formalnych Wnioskodawca musi posiadać w KRS/CEIDG kod
PKD dotyczący produkcji energii np. elektrycznej?
Odpowiadając na Pana pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w celu
spełnienie wymogów formalnych Wnioskodawca nie musi posiadać w KRS/CEIDG kodu
PKD dotyczącego produkcji energii elektrycznej.

13

