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KOMUNIKAT

Dotyczy: naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-002/19 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka
niskoemisyjna, 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, 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.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Instytucja Organizująca
Konkurs dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie
postępowania środowiskowego (adekwatnej do danego rodzaju inwestycji) do momentu
podpisania Umowy o dofinansowanie. Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na
etapie aplikowania nie będzie skutkować odrzuceniem projektu (ocena warunkowa).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Instrukcji
wypełniania załączników w następujący sposób:
Postanowienia ogólne
Było:
Wszystkie załączniki oraz dołączone decyzje administracyjne (z wyłączeniem pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie
kwalifikowalności podatku VAT) powinny być ważne na dzień składania wniosku
o dofinansowanie oraz faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu (w szczególności dotyczy to
projektów obejmujących roboty budowlane) oraz opatrzone adnotacją organu wydającego o ich
ostateczności (jeżeli dotyczy). Oznacza to, że data sporządzenia dokumentu nie może być późniejsza
niż złożenie wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, wprowadza się ograniczenia
co do ważności dokumentu dla niektórych załączników – np. prawomocne pozwolenie
na budowę/zgłoszenie robót budowlanych co do zasady nie może być starsze niż 3 lata,
a kosztorys inwestorski może być sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie projektu.
Obecnie:
Wszystkie załączniki oraz dołączone decyzje administracyjne (z wyłączeniem pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT) powinny być
ważne na dzień składania wniosku o dofinansowanie oraz faktycznego rozpoczęcia realizacji
projektu (w szczególności dotyczy to projektów obejmujących roboty budowlane) oraz opatrzone
adnotacją organu wydającego o ich ostateczności (jeżeli dotyczy). Oznacza to, że data sporządzenia
dokumentu nie może być późniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo,
wprowadza się ograniczenia co do ważności dokumentu dla niektórych załączników – np.
prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych co do zasady nie może być
starsze niż 3 lata, a kosztorys inwestorski może być sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na
środowisko
Dodaje się zapis:
IOK dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie
postępowania środowiskowego (adekwatnej do danego rodzaju inwestycji) do momentu podpisania
Umowy o dofinansowanie. Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na etapie aplikowania
nie będzie skutkować odrzuceniem projektu (ocena warunkowa).

