Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji
ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym
budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty
grantowe (zgodne 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 20142020).

Czy mieszkaniec, który prowadzi działalność agroturystyczną w budynku, na dachu którego
założy instalację OZE, może być grantobiorcą w konkursie?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w budynku w którym prowadzona jest
działalność agroturystyczna, nie ma możliwości zamontowania instalacji OZE w ramach
ogłoszonego naboru wniosków z Działania 5.1.
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz.U. 2018 poz. 646) przepisów ustawy tej nie stosuje się do „wynajmowania przez rolników
pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów.” Natomiast zgodnie z zapisami art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2019 poz. 299) jako rolnika
„rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy
producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie
gospodarstwa rolnego do zalesienia”.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić iż działalność agroturystyczna prowadzona
w budynku mieszkalnym traktowana jest jak działalność rolnicza.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z Działania 5.1 typ 4 warunkiem podstawowym jest
założenie, że energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych
powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
___________________________________________________________________________
Jak rozumieć warunek opisany w Działaniu 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii "Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach
słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców
(Grantobiorców).
Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym działalności rolniczej."
W kontekście pytania otrzymanego od mieszkańca: "mam dom jednorodzinny. Mam też

działalność gospodarczą, której adresem jest ów dom (na ten adres działalność jest
zarejestrowana), aczkolwiek nie mam w nim biura jako takiego, które bym rozliczał
w kosztach działalności. Czy zatem mogę skorzystać z takiej dotacji? Czy też nie?"
Czy w założeniach projektu miejsce zarejestrowania działalności gospodarczej jest
traktowane jednoznaczne z jej prowadzeniem? Jeżeli nie, proszę o wskazanie jak
traktować wyżej wymienioną sytuację, bo nie jest odosobniona.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż przytoczony przez Pana warunek należy
rozumieć wprost. Energia wytworzona w instalacji OZE nie może być wykorzystana
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. W budynku
mieszkalnym, na potrzeby którego produkowana będzie energia elektryczna lub cieplna ze
słońca, nie może być faktycznie/ fizycznie prowadzona działalność gospodarcza, nawet
w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii
wytworzonej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością.
W kontekście pytania otrzymanego od mieszkańca – jeżeli działalność gospodarcza jest
zarejestrowana pod konkretnym adresem, ale faktycznie nie jest prowadzona w budynku
mieszkalnym, to nie ma przeciwwskazań aby taki Grantobiorca mógł przystąpić do projektu.
IOK jednocześnie wyjaśnia, iż w przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka,
siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, lecz w budynku innym
niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku,
gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim
przypadku, zgodnie z zapisami Regulaminu, w celu zagwarantowania objęcia wsparciem
wyłącznie instalacji wytworzonej na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie
wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza.
___________________________________________________________________________
Bardzo proszę o udzielenie informacji w sprawie naboru wniosków do konkursu numer
naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19. Czy w domu jednorodzinnym gdzie jeden z
małżonków ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą ale wykonuje
działalność w innym miejscu może ubiegać się o dofinansowanie do instalacji
fotowoltaicznej?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku, gdy działalność zarejestrowana
jest pod adresem zamieszkania, lecz faktycznie wykonywana jest w innym miejscu niż
budynek objęty wsparciem, to Grantobiorca może ubiegać się o dofinansowanie instalacji
fotowoltaicznej.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z Działania 5.1 typ 4 warunkiem podstawowym jest
założenie, że energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych
powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie
jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
w tym działalności rolniczej.
___________________________________________________________________________
W związku z informacją „energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach
słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców
(Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej”, mam pytanie.

2

Czy mieszkaniec Gminy, prowadzący przy gospodarstwie domowym, gospodarstwo rolne,
posiadając jedno przyłącze energetyczne(jeden licznik na całość), gdzie energia elektryczna
wytworzona będzie tylko na potrzeby bytowe gospodarstwa domowego i zostanie
zainstalowany podlicznik energii elektrycznej, może zostać grantobiorcą?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku, gdy na jednej nieruchomości
(posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub
działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki
inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie
przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku, w celu
zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby
własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby
budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących
opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
___________________________________________________________________________
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu proszę o informację związaną z sytuacją gdy
gmina nie będzie realizować na swoim terenie naboru do tego konkursu a będą chętne
osoby do przystąpienia. Czy nasze stowarzyszenie działające przy Powiecie XXX i drugi
oddział w XXX mogą dla tych mieszkańców przeprowadzić nabór do tego konkursu.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione
są:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
W pytaniu informuje Pan, iż Centrum XXX jest stowarzyszeniem działającym przy Powiecie
XXX.
Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe nie mogą ubiegać się
o dofinansowanie projektów ramach ogłoszonego naboru z Działania 5.1.
___________________________________________________________________________
W związku z przygotowywaną analizą projektu mam pytanie odnośnie tego, czy konieczne
jest wykonanie analizy finansowej/ekonomicznej/wrażliwości na szablonie dostępnym do
pobrania w zakładce dotyczącej konkursu czy też jest możliwość wykonania analizy na
własnym pliku programu EXCEL.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str.
20) należy dostarczyć Model finansowy w wersji elektronicznej sporządzony na wzorze
znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu lub na wzorze innym niż
załączony do Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu
danych.
___________________________________________________________________________
W związku z naborem działania: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii –
Projekty grantowe, Zwracam się z zapytaniem czy grantobiorcy - mieszkańcy będą mogli
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dokonać samodzielnego wyboru dostawcy kolektorów słonecznych i/lub instalacji
fotowoltaicznej z wolnej ręki, czy tez będą zobligowani do wyboru dostawcy wybranego
przez Gminę zgodnie z zasadą konkurencyjności?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Grantobiorca dokonuje samodzielnego wyboru
wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych
inwestycji, na podstawie przeprowadzonej analizy rynku. Grantobiorca zobowiązany jest do
poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i
stawek rynkowych. Gmina, jako Beneficjent projektu grantowego, może zażądać
od Grantobiorcy przedstawienia dokumentów z przeprowadzonej analizy rynku na etapie
rozliczania grantu.
___________________________________________________________________________
Proszę o wskazanie w jaki sposób ma zostać obliczona wartość bazowa emisji CO2
wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)? Na dzień
składania wniosku wnioskodawca nie posiada informacji na temat zużycia energii cieplnej
i elektrycznej przyszłych Grantobiorców. Nie jest też możliwe zastosowanie właściwych
wartości opałowych, bez uprzedniego określenia rodzaju opału (instalacja kolektorów
słonecznych).
Wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)jest wskaźnikiem
produktu dla którego wartość bazowa wynosi „0”. Beneficjent projektu grantowego, przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, w odpowiedzi na ogłodzony nabór z Działania
5.1 powinien przeprowadzić analizę i zebrać ankiety/ deklaracje mieszkańców aby oszacować
popyt na instalacje fotowoltaiczne i/ lub kolektory słoneczne. W tych ankietach Grantobiorcy
(mieszkańcy) powinni określić zużycie energii elektrycznej w budynku i/ lub ilość i rodzaj
zużywanego paliwa do ogrzania budynku mieszkalnego. Na tej podstawie możliwe będzie
wyliczenie emisji CO2 w przed realizacją projektu granatowego (w roku bazowym).
Czy instalacja może być zlokalizowana na gruncie lub na dachu pomieszczenia
gospodarczego i produkować energie na potrzeby gospodarstwa domowego?
Instalacja fotowoltaiczna/ kolektory słoneczne mogą być zainstalowane na gruncie, budynku
innym niż budynek mieszkalny, lub dachu bądź elewacji budynku mieszkalnego. Istotny
w przypadku projektu grantowego jest fakt, że energia elektryczna lub cieplna wytworzona
w instalacji OZE powinna być przeznaczone na cele bytowe Grantobiorców niezwiązane
z działalnością gospodarczą i rolną.
___________________________________________________________________________
Biorąc pod uwagę grantowy charakter projektu, czy na etapie składania wniosku
Grantodawca powinien mieć już wybranych Grantobiorców (podpisane umowy z
konkretnymi Grantobiorcami). Czy należy przedstawić wykaz zawartych umów?
Nie ma konieczności przedstawiania wykazu zawartych umów o powierzenie grantu na
etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór z Działania 5.1.
Beneficjent projektu grantowego (Wnioskodawca, np. Gmina) może przeprowadzić całą
procedurę wyboru Grantobiorców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
grantowego, lub po podpisaniu tej umowy.
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Jeśli nie, to skąd ma mieć informacje o ilości Grantobiorców, planowanych do wykonania
instalacjach i ich łącznej wielkości oraz w przypadku kryterium oceny "Redukcja emisji
CO2" - o ilości i rodzaju używanego obecnie opału ?
Beneficjent projektu grantowego, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, w
odpowiedzi na ogłodzony nabór z Działania 5.1 powinien przeprowadzić analizę i zebrać
ankiety/ deklaracje mieszkańców aby oszacować popyt na instalacje fotowoltaiczne i/ lub
kolektory słoneczne. W tych ankietach Grantobiorcy (mieszkańcy) powinni określić zużycie
energii elektrycznej w budynku i/ lub ilość i rodzaj zużywanego paliwa do ogrzania budynku
mieszkalnego. Na tej podstawie możliwe będzie wyliczenie emisji CO2 w przed realizacją
projektu granatowego (w roku bazowym).
Czy załącznikiem powinna być jakaś forma dokumentacji projektowej lub kosztorysowej
(np. PFU) ? Jeśli nie, jak wiarygodnie oszacować budżet ?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, do wniosku o dofinansowanie projektu nie ma
konieczności przedkładania ani dokumentacji projektowej ani kosztorysów. Budżet projektu
należy określić na podstawie ankiet/ deklaracji przystąpienia do projektu grantowego
Grantobiorców (mieszkańców). Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość
podpisania kolejnych umów o powierzenie grantu, w przypadku pojawienia się wolnych
środków pozyskanych w wyniku rozliczania grantów zrealizowanych wcześniej.
Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% dla projektów nieobjętych pomocą
publiczną. Kto pokrywa wkład własny? Grantobiorca czy grantodawca ?
Co do zasady wkład własny (minimalnie 15% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku części
projektu dotyczącej udzielanych Granów powinien być ponoszony przez Grantobiorcę,
natomiast w przypadku wydatków poniesionych na Inspektora nadzoru – powinien być
ponoszony przez Beneficjenta projektu grantowego (np. Gminę). Instytucja Organizująca
Konkurs dopuszcza także możliwość pokrycia wkładu własnego części grantowej
(rozumianego jako różnica pomiędzy wartością inwestycji a wartością udzielonego Grantu)
przez Beneficjenta projektu grantowego (np. ze środków Budżetu gminy).
___________________________________________________________________________
Czy to oznacza, iż przedmiotowy projekt wyklucza udział osób które prowadzą działalność
gospodarczą bądź rolniczą? Co z podmiotami, które mają miejsce prowadzenia działalności
zarejestrowane w budynku mieszkalnym, a działalność prowadzą poza miejscem
zamieszkania, np. Zakłady Usług Leśnych, Stolarze, Mechanicy, Agroturystyka... i co z
osobami prowadzącymi działalność rolniczą - zostają wykluczeni całkowicie czy istnieje
możliwość rozgraniczenie instalacji i wstawienia ew. podlicznika (oddzielnie budynek
mieszkalny, oddzielnie budynki służące do prowadzenia działalności rolniczej), jakiego
dokumentu żądać w celu weryfikacji, czy dany podmiot prowadzi działalność rolniczą czy
nie - zaświadczenie z ARiMR?
Odnosząc się do przywołanych przypadków należy stwierdzić, iż:
 jeśli działalność zarejestrowana jest pod adresem zamieszkania, lecz faktycznie
wykonywana jest w innym miejscu niż budynek objęty wsparciem, to Grantobiorca
może ubiegać się o przyznanie grantu (dotyczy np. usług transportowych),
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 w przypadku, gdy w części budynku prowadzona jest faktycznie działalność
gospodarcza, to nie ma możliwości objęcia takiego budynku mieszkalnego wsparciem
(mimo, że dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii
wytworzonej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną
działalnością),
 w przypadku, gdy na jednej nieruchomości garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.)
możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie
przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku, w celu
zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na
potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej
na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem
urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek
niekwalifikowalny.
Wspomniała Pani także o Agroturystyce. IOK stwierdza, iż działalność agroturystyczna
prowadzona w budynku mieszkalnym traktowana jest jak działalność rolnicza, a więc w
takim budynku nie można zamontować instalacji OZE objętej Grantem.
Proszę również o doprecyzowanie kwestii związanej z tytułem prawnym do nieruchomości,
mianowicie Projekt zakłada, iż Grantobiorcą może być właściciel nieruchomości,
współwłaściciel nieruchomości (za zgodą pozostałych współwłaścicieli) ... co z podmiotami,
które posiadają np. umowę najmu budynku mieszkalnego - czy zgodę na montaż instalacji
powinien wyrazić właściciel nieruchomości? Z kim ew. Beneficjent podpisuje umowę z
właścicielem nieruchomości czy najemcą? Co w przypadku nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym?
To Beneficjent projektu grantowego (Wnioskodawca, np. Gmina) określa warunki
dostępowe, które powinni spełnić potencjalni Grantobiorcy. W przypadku gdy Grantobiorca
jest właścicielem nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja – składa on
stosowne oświadczenie. W przypadku współwłasności należy dodatkowo przedłożyć zgodę
współwłaścicieli na realizację inwestycji.
I jeszcze jedna kwestia techniczna, dotyczy budynków krytych wyrobami azbestowymi - czy
na takich budynkach jest możliwość montażu instalacji OZE (bez wymiany pokrycia
azbestowego) np. montaż instalacji kolektorów słonecznych na elewacji?
Instalacja fotowoltaiczna/ kolektory słoneczne mogą być zainstalowane na gruncie, dachu
budynku gospodarczego (o ile nie jest on pokryty materiałami zawierającymi azbest), lub
elewacji budynku mieszkalnego pokrytego eternitem. Istotny w przypadku projektu
grantowego jest fakt, że energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji
OZE powinna być przeznaczone na cele bytowe Grantobiorców niezwiązane z działalnością
gospodarczą i rolną.
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