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 2014-2020).

Pytania, które wpłynęły do dnia 31.12.2019 wraz z odpowiedziami.
Czy dobierając moc instalacji fotowoltaicznej należy przyjąć za rok bazowy 2018
i maksymalnie moc instalacji może wynieść 120%?
Czy jeśli grantobiorca zużył 2 kwh w 2018 i wytwarzał ciepłą wodę użytkową w kotle węglowym
może złożyć wniosek na instalację 3 kwp z założeniem ze ciepłą wodę będzie wytwarzał grzałką
elektryczną?
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku, gdy
Grantobiorca założy montaż grzałki elektrycznej na potrzeby ciepłej wody użytkowej, zamontowanie
instalacji fotowoltaicznej, która w wyprodukuje więcej energii, niż budynek mieszkalny zużył w 2018
roku (przewymiarowanie instalacji) nie jest wykluczone.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: "moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych
powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja
fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej
i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie
rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci
energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym". Powyższy warunek
wymusza na Grantobiorcy montaż grzałki elektrycznej w momencie zamontowania instalacji
fotowoltaicznej, tak aby ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez fotowoltaikę, nie
przekroczyła 120% zapotrzebowania budynku na energię.
IOK informuje ponadto, iż to Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) ustala zasady
uczestnictwa w projekcie i odpowiedzialny jest za kontrolę i monitoring spełniania warunków
określonych w Regulaminie konkursu.
___________________________________________________________________________
Moje pytanie dotyczy kościołów i innych związków wyznaniowych, czy instalacja może być
montowana na plebaniach, kościołach etc.
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż kościoły i związki
wyznaniowe nie mogą być Grantobiorcą w ramach ogłoszonego naboru z Działania 5.1. Wynika to
z faktu, iż kościoły i związki wyznaniowe mogły aplikować jako Wnioskodawcy w ramach Działania
5.1, typu projektu 5 - 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. Dodatkowo
należy stwierdzić, iż budynek kościoła nie jest budynkiem mieszkalnym.

W związku z naborem RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19 chciałbym zapytać czy dopuszczalne jest
postępowanie gminy X, która zakwalifikowanie do udziału w programie uzależnia od złożenia PIT
za 2018 rok w X US ze wskazaniem gminy X ?
Odpowiadając na pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z założeniami
konkursu RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 Wnioskodawca jest zobowiązany do opracowania procedur
i propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców, a następnie wyboru Grantobiorców w oparciu
o ustanowione kryteria. Opracowane procedury i kryteria Wnioskodawca przedstawia do
zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą w dokumentacji aplikacyjnej.
Zaproponowane przez Wnioskodawców procedury i kryteria mają jednocześnie wpływ na ogólną
ocenę składanych wniosków o dofinansowanie, podlegają weryfikacji w ramach kryterium
formalnego II stopnia pn: „Procedury i kryteria wyłonienia Grantobiorców”, które podlegać będzie
ocenie także przez ekspertów zewnętrznych. Ocenie będzie podlegać między innymi czy opracowane
przez Wnioskodawców kryteria „są jednoznaczne i niedyskryminujące”. Dlatego też na tym etapie, nie
ma możliwości jednoznacznej oceny czy cytowane przez Pana kryterium wyboru jest dopuszczalne.
Czy w przypadku jeśli grantobiorca posiada zainstalowany już wcześniej kolektor słoneczny do
ogrzewania cwu na potrzeby swojego budynku mieszkalnego, a obecnie deklaruje chęć
zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na potrzeby tego samego budynku, czy będzie uznana taką
instalacja, za hybrydową, o której mowa w 2 Kryterium różnicującym/rozstrzygającym "Rodzaj
źródeł energii". Przy czym, nadmienia się, że przedmiotem grantu będzie wyłącznie instalacja
fotowoltaiczna. Natomiast w efekcie końcowym, na potrzeby jednego obiektu funkcjonować będą
równolegle dwie instalacje.
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż jako instalację
mieszaną należy rozumieć montaż w ramach projektu grantowego kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych produkujących energię na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.
Mając na uwadze powyższe zapisy IOK stwierdza, że w przypadku, gdy w ramach projektu zostaną
zainstalowane tylko panele fotowoltaiczne (kolektory słoneczne są już zamontowane) takiej instalacji
nie należy traktować jako instalacji mieszanej.
___________________________________________________________________________
Proszę o informację czy w projekcie mogą wziąć udział właściciele budynków mieszkalnych na
których zamontowano wcześniej instalacje solarne lub fotowotaiczne sfinansowane częściowo
między innymi z programu „Mój prąd” lub dotacji w ramach RPOWP.
W odpowiedzi na pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców. Jeżeli w Regulaminie naboru Grantobiorców (lub innym dokumencie określającym
zasady wyboru i rozliczenia Grantobiorców) dopuścicie Państwo możliwość składania aplikacji na
rozbudowę istniejącej instalacji PV, to taki mieszkaniec będzie mógł złożyć ankietę. Należy pamiętać,
że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców, podpisanie umów
o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość w okresie trwałości.

Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach Działania 5.1. Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii energii, na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej.
Sytuacja dotyczy przypadku, kiedy potencjalny Grantobiorca zrealizował instalację na potrzeby
swojego budynku mieszkalnego, przy wsparciu finansowym z Programu Mój Prąd. Jednak z uwagi
na niski poziom dofinansowania na poziomie nie większym niż 5000zł, mógł sobie pozwolić na
instalację o małej mocy. W wyniku analizy zapotrzebowania w energię okazało się, że jest
niedoszacowana i wymagana jest rozbudowa instalacji. Dodatkowym argumentem jest wysoka
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cena zakupu brakującej energii w tym przypadku. Należy podkreślić, że im mikroinstalacja jest
większa, tym cena jednostkowa energii może być mniejsza.
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców. Jeżeli w Regulaminie naboru Grantobiorców (lub innym dokumencie określającym
zasady wyboru i rozliczenia Grantobiorców) dopuścicie Państwo możliwość składania aplikacji na
rozbudowę istniejącej instalacji PV, to taki mieszkaniec będzie mógł złożyć ankietę. Należy pamiętać,
że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców, podpisanie umów
o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość w okresie trwałości.

Proszę o potwierdzenie czy jest możliwy wybór grantobiorców w oparciu o regulamin, który
nie został jeszcze zatwierdzony przez IOK?
Zgodnie z Informacją dotyczącą planowanego naboru wniosków na projekty grantowe
z zakresu OZE z dn. 09.10.2019:
Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018
r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.) Beneficjent projektu grantowego (np. jst) odpowiada m.in. za
przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców
(mieszkańców) oraz dokonanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców. Natomiast
w ust. 2 ww. artykułu ustawy widnieje informacja, iż: „Właściwa instytucja zatwierdza procedury
dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.”
Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy wdrożeniowej IZ RPOWP informuje, iż procedura oraz
kryteria wyboru Grantobiorców będą weryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej,
a stosowna dokumentacja powinna być dostarczona wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż możliwy jest wybór
Grantobiorców w oparciu o regulamin, który nie został jeszcze zaakceptowany przez Komisję Oceny
Projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej. Wnioskodawca wybiera Grantobiorców na
własną odpowiedzialność, mając na uwadze, iż KOP może nie zatwierdzić procedur dotyczących
realizacji projektu grantowego lub zwrócić się z prośbą o poprawę/uzupełnienie ww.
procedur.

Czy w ramach obecnego naboru może wziąć udział mieszkaniec, który w ramach naboru
RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 zrealizował instalację fotowoltaiczną o mocy 2kWP i obecnie chce
być Grantobiorcą i wykonać kolejną instalację fotowoltaiczną o mocy 3kWP na tym samym
budynku. Po upływie okresu rozliczeniowego okazało, się że zapotrzebowanie na energię
elektryczną budynku mieszkalnego jest większe i pierwsza instalacja jest niewystarczająca.
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców. Jeżeli w Regulaminie naboru Grantobiorców (lub innym dokumencie określającym
zasady wyboru i rozliczenia Grantobiorców) dopuścicie Państwo możliwość składania aplikacji na
rozbudowę istniejącej instalacji PV, to taki mieszkaniec będzie mógł złożyć ankietę. Należy pamiętać,
że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców, podpisanie umów
o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość w okresie trwałości.
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W odniesieniu do pojawiających się pytań mieszkańców powiatu i gmin realizujących projekt,
dotyczących udziału w konkursie proszę o wyjaśnienie:
1. w przypadku gdy budynek posiada już instalację fotowoltaiczną ale zużycie pokrywa część
zużycia energii (np. elektryczne ogrzewanie domu) i chce zamontować jeszcze jedną instalację
fotowoltaiczną
2. budynek aktualnie ma niskie zużycie energii ale będzie zużycie zwiększone np. ze względu na
przebudowę, zwiększenie liczby osób w budynku, zmiana źródła ogrzewania (np. pompa ciepła)
3. czy instalacja fotowoltaiczna może być montowana (oprócz dachu) na gruncie lub budynku
gospodarczym (nie rolniczym)
4. czy osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą oświadczając iż do rozliczenia
projektu zamontują oddzielny układ rozliczeniowy energii elektrycznej na budynek mieszkalny
mogą skorzystać z programu
5. czy do rozliczenia potrzeba wykazać wybór wykonawcy przedstawiając oferty różnych
wykonawców instalacji, jeżeli tak to ile minimum ofert
6. czy mogą być montowane instalacje solarne przygotowania CWU z funkcją wspomagania
instalacji CO?
7. do wykazania redukcji emisji w przypadku instalacji fotowoltaicznej wystarczy porównanie
redukcji CO2?
8. do wykazania redukcji emisji w przypadku instalacji solarnej wystarczy porównanie redukcji
CO2 czy również wskaźników redukcji SO2, NOx, CO, pyłów?
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, jak poniżej:
Ad.1
To Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości
aplikowania potencjalnych Grantobiorców. Jeżeli w Regulaminie naboru Grantobiorców (lub innym
dokumencie określającym zasady wyboru i rozliczenia Grantobiorców) dopuścicie Państwo możliwość
składania aplikacji na rozbudowę istniejącej instalacji PV, to taki mieszkaniec będzie mógł złożyć
ankietę. Należy pamiętać, że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców,
podpisanie umów o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość
w okresie trwałości.
Ad.2
Zgodnie z warunkami szczegółowymi zapisanymi w Regulaminie konkursu: „moc instalacji
fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na
energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość
energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą
grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii
elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym.”
Ad.3
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.
Ad.4
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,
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w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą
stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
Ad.5
Grantobiorca powinien w sposób wiarygodny potwierdzić, iż wybór wykonawcy instalacji został
poprzedzony rozeznaniem rynku. Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) w regulaminie
naboru Grantobiorców może określić sposób udowodnienia przez Grantobiorcę przeprowadzenia
analizy rynku.
Ad.6
IOK nie widzi przeciwwskazań do montowania instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających
energię cieplną także na potrzeby ogrzewania budynku.
Ad.7 i 8
Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektu w ramach typu 4 Działania 5.1 (załącznik nr 4 do
Regulaminu konkursu) na etapie oceny formalno-merytorycznej weryfikowana jest redukcja emisji
CO2 w wyniku realizacji projektu grantowego.

Czy potencjalnym Grantobiorcą może zostać proboszcz, który planuje montaż paneli na plebanii?
W odpowiedzi na Pani zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż proboszcz nie może
ubiegać się o grant na montaż instalacji fotowoltaicznej ani kolektorów słonecznych na budynku
plebanii. Wynika to z faktu, iż budynek plebanii nie jest własnością proboszcza, tylko parafii (jednostki
organizacyjnej kościoła). Kościoły i związki wyznaniowe mogły aplikować o dofinansowanie montażu
instalacji OZE w ramach 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.

Czy mieszkaniec, który w roku 2018 prowadził działalność agroturystyczną w budynku
mieszkalnym, do którego chce przyłączyć instalację fotowoltaiczną, może być grantobiorcą w
konkursie? Działalność agroturystyczna została zlikwidowana wiosną 2019 r. Czy termin
zakończenia działalności agroturystycznej ma wpływ na możliwość otrzymania grantu?
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z wymogami
Regulaminu konkursu, energia wyprodukowana z OZE nie może być przeznaczana na działalność
gospodarczą. W przypadku, gdy potencjalny Grantobiorca nie prowadzi aktualnie działalności
agroturystycznej, w budynku mieszkalnym, to nie istnieją przeciwwskazania do objęcia takiego
budynku projektem grantowym.

Czy osoby które już skorzystały z dofinansowanie na montaż instalacji OZE mogą być ponownym
uczestnikiem instalacji OZE w nowym projekcie ?
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców. Jeżeli w Regulaminie naboru Grantobiorców (lub innym dokumencie określającym
zasady wyboru i rozliczenia Grantobiorców) dopuścicie Państwo możliwość składania aplikacji na
rozbudowę istniejącej instalacji PV, to taki mieszkaniec będzie mógł złożyć ankietę. Należy pamiętać,
że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców, podpisanie umów
o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość w okresie trwałości.
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Proszę o informację czy w ramach konkursu, nr naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19, do
wniosku o dofinansowanie wymagane jest załączenie przyjętego Zarządzeniem bądź Uchwałą Rady
Regulaminu wyboru Grantobiorców?
Czy powyższy Regulamin powinien być udostępniony dla uczestników w momencie przedkładania
wniosku o dofinansowanie?
Czy też wystarczające jest załączenie do wniosku o dofinansowanie Regulaminu wyboru
grantobiorców podpisanego przez Pana Prezydenta.
Po otrzymaniu dofinansowania powyższy dokument zostanie przyjęty Zarządzeniem oraz
upubliczniony na stronie internetowej.
W odpowiedzi na Pani pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż nie narzuca na
Wnioskodawcę (Beneficjenta projektu grantowego) konieczności zatwierdzenia procedur dot. wyboru
Grantobiorców Zarządzeniem Prezydenta Miasta bądź Uchwałą Rady Miasta.

Mam 3 zagadnienia dotyczące konkursu 5.1 (OZE, konkurs tzw. grantowy):
1. W jaki sposób powinien być ogłoszony nabór dla Grantodawców przez Gminę? Czy
obligatoryjnie musi zostać ogłoszony oficjalnie, np na stronie BIP, stronie gminy, czy w formie
Zarządzenia Wójta/ Burmistrza/ Uchwałą Rady Gminy? Czy w ramach ogłoszenia powinien być
także opublikowany Regulamin naboru? Czy też Gmina ma tutaj dowolność?
2. Gmina posiada już dzisiaj deklaracje ok. 200 mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem
środków na OZE. Deklaracje były składane przez mieszkańców przez ostatnie 2 lata. Czy Gmina
powinna ogłosić teraz oficjalnie nowy nabór, czy też Gmina może wybrać spośród już
zadeklarowanych wcześniej mieszkańców, Grantobiorców do aktualnego konkursu? Wtedy nie
będzie żadnego "ogłoszenia" o naborze. Czy to jest prawidłowe postępowanie?
3. Gmina zamierza złożyć wniosek o dotację na podstawie wstępnych deklaracji mieszkańców,
a oficjalny nabór zamierza ogłosić dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu przez UMWP, czyli
wtedy gdy gmina będzie miała pewność, że otrzyma dotację. We wniosku należy jednak
zadeklarować wskaźniki, a także punktowe kryteria oceny dotyczą konkretnych liczb (np ocenia
się ile będzie instalacji na obszarze wiejskim, ile na miejskim, ocenie podlega ilość instalacji
mieszanych (fotowoltaika + kolektory). Co się stanie, gdy w oficjalnym naborze dla
granotobiorców, zgłosi się mniej chętnych? Albo liczba mieszkańców, którzy się zgłoszą, będzie
dotyczyła innego obszaru niż zadeklaorowany we wniosku, np będzie więcej instalacji z miasta
niż terenów wiejskich (a to podlegało ocenie)? Czy grozi to gminie korektą/ odebraniem dotacji,
czy ponowną oceną wniosku? Czy gmina musi bezwględnie uzyskać w naborze te same liczby
instalacji i ich strukturę, które zadeklarowała we wniosku?
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje jak poniżej:
Ad. 1
IOK nie narzuca formy ogłoszenia naboru Grantobiorców, jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z art.
35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Grantobiorca wybierany jest „w drodze
otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu
grantowego.” W ogłoszeniu o naborze Grantobiorców Wnioskodawca powinien podać kryteria
wyboru oraz procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta
projektu grantowego, które zgodnie z art. 36 ww. ustawy właściwa instytucja zatwierdza.
Ad.2
Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Grantobiorca wybierany jest
„w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach
realizacji projektu grantowego.” W ogłoszeniu o naborze Grantobiorców Wnioskodawca powinien
podać kryteria wyboru oraz procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez
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beneficjenta projektu grantowego, które zgodnie z art. 36 ww. ustawy właściwa instytucja
zatwierdza.
Ad.3
W opisanym przez przypadku, po przeanalizowaniu informacji zawartych w deklaracjach
potencjalnych Grantobiorców, należy określić ilość grantów udzielonych w ramach projektu, a także
oszacować wskaźniki produktu oraz rezultatu. W przypadku, gdy potencjalny Grantobiorca zrezygnuje
z podpisania umowy o udzielenie grantu, istnieje możliwość zastąpienia go inną osobą z listy
rezerwowej (jeżeli Wnioskodawca taką posiada). Zmiany w zakresie projektu, są możliwe, pod
warunkiem iż nie mają wpływu na wynik oceny merytorycznej.

Zwracam się z zapytaniem ws. możliwości uzyskania przez Grantobiorcę dodatkowego źródła na
sfinansowanie wkładu własnego.
Mieszkaniec Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy na pokrycie wkładu własnego, który Grantobiorca
będzie musiał ponieść, może złożyć wniosek do programu np. Czyste Powietrze lub Mój Prąd,
z zastrzeżeniem, że wysokość ewentualnego innego dofinansowania pokryje wyłącznie wkład
własny Grantobiorcy.
W odpowiedzi na Pani zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami § 4
Wzoru Umowy o powierzenie Grantu (zał. nr 6 do Regulaminu konkursu): „Grantobiorca nie może
wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio
dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie
będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach niniejszej
umowy.”
Należy tu zaznaczyć, iż wzór Umowy o powierzenie Grantu stworzony został jako dokument
pomocniczy przy realizacji projektu grantowego, którego posiadanie i zakres określony jest w art. 35
ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Wzór sporządzony przez Instytucję Organizującą Konkurs, jest
przykładowym dokumentem, który Wnioskodawca może zmieniać i dostosowywać do własnych
potrzeb.

W związku z ogłoszonym konkursem mam pytanie związane z doszczegółowieniem zapisu
dotyczącego typu projektu- jak należy rozumieć zapis: “...polegających na instalacji ogniw
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach
jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców...”
Czy mogą zatem zostać Grantobiorcami mieszkańcy budynku czterorodzinnego. Każda z rodzin jest
właścicielem swojego odrębnego lokalu i posiada odpowiedni udział w części wspólnej. Każde
mieszkanie posiada odrębny układ pomiarowy energii elektrycznej. Wszyscy byliby zainteresowani
instalacją PV (4 odrębne instalacje). Budynek NIE jest własnością spółdzielczą.
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż nie widzi przeciwwskazań aby
w przedstawionej sytuacji na jednym budynku wielorodzinnym posadowić 4 instalacje fotowoltaiczne
wytwarzające energię elektryczną na potrzeby 4 Grantobiorców zamieszkujących ten budynek. IOK
informuje także, iż to Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące
możliwości aplikowania potencjalnych Grantobiorców. Należy pamiętać, że to Gmina jako
Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców, podpisanie umów o powierzenie grantu,
rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość w okresie trwałości.

Chciałabym prosić o uszczegółowienie odpowiedzi dotyczącej wskaźnika Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (CI 34).
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Konkurs grantowy zakłada, że beneficjent składając teraz wniosek nie dokonał jeszcze wyboru
grantobiorców. Przed złożeniem projektu beneficjent przeprowadzi analizę zapotrzebowania na
instalacje OZE, ale jest to analiza szacunkowa, która nie oznacza, że ci sami mieszkańcy zgłoszą się
po grant w konkursie organizowanym za rok. O ile beneficjent jest w stanie zrealizować projekt
w zakresie rzeczowym (liczba i moc instalacji), o tyle nie ma możliwości zagwarantowania, że
wartość zużycia energii w budynkach mieszkalnych przyszłych grantobiorców w 2018 r. będzie taka
sama, jak w ankietach. Jeśli w metodologii omawianego wskaźnika za dane w roku bazowym
(2018) przyjęte zostaną dane z obecnych ankiet, a następnie na etapie konkursu grantowego
zgłoszą się inni mieszkańcy i wartość emisji CO2 ulegnie zmianie - czy będzie miała zastosowanie
reguła proporcjonalności ujęta w regulaminie?
„Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu
oraz w okresie trwałości może wynikać z wystąpienia siły wyższej nieleżącej po stronie Beneficjenta, przy czym każda
zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. W innym przypadku,
współfinansowanie UE będzie podlegało pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości docelowych
wskaźników/celów projektu w sposób określony w Umowie o dofinansowanie projektu obowiązującej na moment
realizacji projektu”

Jak w takim kontekście obliczyć wartość wskaźnika bez ryzyka zwrotu dotacji?
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż wskaźnik Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) jest wskaźnikiem produktu, którego wartość bazowa, co
do zasady wynosi „0”, a wartość docelowa obliczana jest jako emisja dwutlenku węgla uniknięta
dzięki zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii. Mając na uwadze powyższe, reguła
proporcjonalności przytoczona przez Panią w pytaniu, nie ma zastosowania.
Informacje odnośnie emisji CO2 w roku bazowym są niezbędne do uzyskania punktów w ramach
kryterium Redukcja emisji CO2. W tej sytuacji jako wartość bazową należy przyjąć wartości
wynikające ze złożonych przez potencjalnych Grantobiorców ankiet lub deklaracji przystąpienia do
projektu. W przypadku gdy, mieszkaniec który złożył ankietę odmówi podpisania umowy
o powierzenie grantu, na jego miejsce należy wziąć innego mieszkańca z podobnym zużyciem energii
w roku bazowym.

Jesteśmy w trakcie zbierania ankiet od mieszkańców i rodzą się pytania dotyczące następujących
sytuacji:
1. W jaki sposób przedstawić zużycie energii w przypadku domu, który jest częścią gospodarstwa
rolnego i posiada 1 licznik na wszystkie budynki znajdujące się w gospodarstwie? Czy możliwe
jest posługiwanie się metrażem domu i statystycznym zużyciem prądu/m2 (wg. danych GUS,
z uwzględnieniem użycia prądu do celów grzewczych)?
2. W jaki sposób (w oparciu o jakie dane) przedstawić roczne zużycie prądu w przypadku nowych
budynków?
W odpowiedzi na pytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców. Należy pamiętać, że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór
Grantobiorców, podpisanie umów o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę
i sprawozdawczość w okresie trwałości. IOK w Regulaminie Konkursu określiła, iż energia z OZE ma
być zużyta na potrzeby bytowe Grantobiorcy, niezwiązane z działalnością gospodarczą lub rolniczą,
a instalacja powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię.
IOK nie określiła sposobu wyliczenia zapotrzebowania budynku nieużytkowanego lub budynku
będącego częścią gospodarstwa rolnego. Prawidłowe wyliczenie zużycia energii w obu przytoczonych
przez Panią przypadkach leży w gestii Grantobiorcy oraz Beneficjenta projektu grantowego.
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Przymierzamy się do budowy domu jednorodzinnego w mieście – rozpoczęcie robót maj 2020
i chcielibyśmy zainwestować w montaż paneli fotowoltaiczne, które będą ogrzewały dom – czy jako
właściciel działki i domu jednorodzinnego mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż to Beneficjent projektu grantowego określa
zasady aplikowania potencjalnych Grantobiorców. Jednocześnie IOK zwraca uwagę, iż w opisanym
przypadku problematyczne może okazać się określenie rocznego zużycia energii, a co za tym idzie
prawidłowego doboru mocy instalacji fotowoltaicznej.

Zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Mieszkaniec Gminy brał udział w projekcie realizowanym przez Gminę w roku 2018 (projekt
w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 5.1, nabór nr RPPD.05.01.00-IŻ.00-20-001/17),
w ramach którego zainstalowano 80 instalacji kolektorów słonecznych i 54 instalacji
fotowoltaicznych.
U mieszkańca gminy zainstalowano instalację PV na potrzeby budynku mieszkalnego. Obecnie
mieszkaniec chciałby złożyć wstępną deklarację/ankietę w Urzędzie Miejskim i brać udział
w kolejnym projekcie, czego celem byłaby budowa kolejnej instalacji PV (o większej mocy) na
tej samej działce, na potrzeby mieszkańców w tym samym budynku mieszkalnym. Czy możliwy
jest ponowny udział mieszkańca w projekcie? Proszę o wskazanie konkretnego zapisu/punktu
regulaminu Konkursu, który wykluczałby taka możliwość.
2. Mieszkaniec Gminy deklaruje chęć udziału w projekcie i montaż instalacji PV na budynku
mieszkalnym, który na dzień składania deklaracji jest budynkiem oddanym do użytku, ale
faktycznie nikt jeszcze w nim nie mieszka/nie przebywa. W związku z tym, obecne faktyczne
zużycie prądu w ww. budynku jest niewielkie, ale docelowo będzie tam mieszkała 4-5cioosobowa rodzina (w związku z czym docelowe zużycie energii będzie większe niż obecne
faktyczne). Czy dany mieszkaniec – właściciel budynku może wziąć udział w projekcie?
W odpowiedzi na pytania Instytucja Organizująca Konkurs informuje jak poniżej:
Ad.1
Nie istnieje w Regulaminie Konkursu konkretny punkt lub zapis, który wykluczałby możliwość o której
pisze Pani w pytaniu. Należy mieć na uwadze, iż to Beneficjent projektu grantowego (Wnioskodawca)
określa warunki dostępowe, które powinni spełnić potencjalni Grantobiorcy. Należy pamiętać, że to
Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców, podpisanie umów o powierzenie
grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość w okresie trwałości.
Ad.2
To Beneficjent projektu grantowego określa zasady aplikowania potencjalnych Grantobiorców.
W przypadku nowych budynków, w których nikt jeszcze nie mieszka, problematyczne może okazać się
określenie rocznego zużycia energii, a co za tym idzie prawidłowego doboru mocy instalacji
fotowoltaicznej.

Zgodnie z podrozdziałem 7.5 „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020” analizę finansową projektu można przeprowadzić wg dwóch metod –
standardowej lub złożonej.
Załączony do Regulaminu konkursu model finansowy dotyczy jedynie metody złożonej (wymagane
są trzy tabele: 1. wnioskodawca bez Projektu, 2. wnioskodawca z Projektem oraz wyliczona na
podstawie dwóch pierwszych tabela 3. Projekt), chociaż obie metody są równoważne co do
uzyskiwanych wyników, a metoda złożona jest wymagana w świetle „Wytycznych…” jedynie
w sytuacji, kiedy niedopuszczalne jest przeprowadzenie analizy metodą standardową.
Metoda standardowa możliwa jest do zastosowania w przypadku, kiedy spełnione są dwa warunki:
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1. możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów
beneficjenta
2. możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na
realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych
beneficjenta
Jeśli warunki te nie są spełnione, zastosowanie ma metoda złożona (zgodnie z zapisami pkt
6 podrozdziału 7.5), oparta na przyrostowym (różnicowym) modelu finansowym – czyli takim jak
dołączono do dokumentacji konkursowej.
W przypadku projektów grantowych spełnione są niewątpliwie oba warunki, które pozwalają na
przeprowadzenie analizy wg metody standardowej – projekt z punktu widzenie beneficjenta nie
generuje żadnych przychodów ani kosztów operacyjnych. Beneficjent nie ponosi też sam żadnych
kosztów w związku z realizacją projektu, poza kosztami inspektora nadzoru, które już teraz można
jasno określić.
Koszty inspektora ograniczono do 2% kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych. Można przyjąć, że
maksymalna wartość usługi nadzoru wyniesie w przedmiotowym konkursie 40 tys. zł, co przy
dofinansowaniu na poziomie przykładowo 75% powoduje konieczność zapewnienia symbolicznego
z punktu widzenia budżetu gminy wkładu własnego wynoszącego 10 tys. zł. Wydatki j.w.
poniesione zostaną w okresie realizacji projektu – w okresie trwałości projekt nie będzie
powodował żadnych zmian w kosztach działalności, przychodach, a więc także przepływach
finansowych beneficjenta. Projekt nie będzie także wiązał się z żadnymi inwestycjami w środki
trwałe beneficjenta.
Tak więc jeżeli przyjąć, że projekt przy wskazanych wyżej wydatkach na nadzór realizowany będzie
w 2020 r., już teraz bez przeprowadzania analizy finansowej można powiedzieć, że strata gminy
z tytułu jego realizacji wyniesie 10 tys. zł w 2020 r. (40 tys. koszty nadzoru pomniejszone
o zakładaną dotację 30 tys. zł), a wartość FNPV/C wyniesie -40 tys. zł.
Wydaje się więc, że przeprowadzanie analizy finansowej metodą złożoną nie znajduje
uzasadnienia, skoro zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020” w pełni dopuszczalna i wystarczająca będzie analiza metodą standardową.
Jeżeli natomiast analiza finansowa metodą złożoną miałaby wykazać możliwości sfinansowania
przez gminę wkładu własnego na tak minimalnym poziomie jak około 10 tys. zł, to bardziej
odpowiednim dokumentem do tego celu wydaje się np. posiadana przez każdą gminę wieloletnia
prognoza finansowa, pokazująca m.in. poziomy planowanych wydatków, przychodów,
spłat/zaciągnięć kredytów oraz zadłużenia. Trudno oczekiwać też, że firma zewnętrzna
przygotowująca dokumenty aplikacyjne jest w stanie opracować prognozę sytuacji finansowej
beneficjenta lepiej, dokładniej niż skarbnik gminy. WPF jest ponadto oficjalnym dokumentem,
który jest przyjmowany uchwałą rady gminy.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie, czy analiza finansowa może być
przeprowadzona wg metody standardowej opisanej w „Wytycznych…”? Czy przy analizie metodą
standardową należałoby ewentualnie dołączyć do wniosku wieloletnią prognozę finansową gminy
(lub wskazać do niej link)?
Odpowiadając na Pana pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż analiza finansowa może
zostać przygotowana wg metody standardowej, przy jednoczesnym przedłożeniu wieloletniej
prognozy finansowej gminy (dopuszczalne jest odniesienie do pliku zawierającego wieloletnią
prognozę poprzez wskazanie linku).

Pytania dotyczące naboru:
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1. Gospodarstwo domowe zainteresowane udziałem w projekcie (montaż instalacji
fotowoltaicznej) uprzednio otrzymało dotację w Banku Ochrony Środowiska (środki krajowe) na
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja została wykonana w 2017 r., a beneficjent
rozliczył projekt (który obecnie znajduje się w 3 letnim okresie trwałości). Przy założeniu, że:
- rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2021 r.,
- ww. instalacja wykonana w oparciu o finansowanie krajowe (BOŚ) w roku sygnowania umowy
z beneficjentem (grantobiorcą) nie będzie znajdować się w okresie trwałości projektu
(w rozumieniu umowy z BOŚ),
- obie instalacje będą instalacjami autonomicznymi,
- w gospodarstwie domowym znajduje się 1 licznik dwustronny energii elektrycznej,
- „nowa” instalacja wykonana w ramach konkursu RPO 5.1 będzie posiadała własny, niezależny
układ pomiarowy wyprodukowanej energii elektrycznej.
Czy gospodarstwo domowe może uczestniczyć w projekcie realizowanym przez gminę w oparciu
o bieżący konkurs?
2. Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie rzędu 85 %. Grantobiorca zapewnia wkład własny
w wysokości 15 %. Czy grantobiorca (właściciel gospodarstwa domowego), po objęciu
projektem
i otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków będzie zobligowany do odprowadzenia
podatku dochodowego od uzyskanej dotacji?
3. W związku z powyższym: Czy grantobiorca (beneficjent ostateczny – właściciel gospodarstwa)
będzie mógł się ubiegać o ulgę termo modernizacyjną (odliczenie od podatku dochodowego) od
kwoty naliczonej od wysokości poniesionego wkładu własnego (15 %)?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia jak poniżej:
Ad. 1
Z punktu widzenia IOK nie ma przeciwwskazań do aplikowania w opisanym przypadku. Należy jednak
pamiętać, że zgodnie z warunkami naboru RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19, to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców.
Ad.2 i 3
IOK nie jest organem uprawnionym do wydawania interpretacji i decydowania w zakresie podatku
dochodowego.

Czy nieruchomość (budynek), na którym znajdować się będzie instalacja musi być oddany do
użytku?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż to Beneficjent projektu grantowego określa
zasady aplikowania potencjalnych Grantobiorców. Jednocześnie IOK zwraca uwagę, iż w przypadku
budynku nowego/nie oddanego do użytku/ nie zamieszkałego problematyczne może okazać się
określenie rocznego zużycia energii, a co za tym idzie prawidłowego doboru mocy instalacji
fotowoltaicznej i określenia wskaźników.

Jeden budynek mieszkalny zamieszkują dwie rodziny posiadające współwłasność do
nieruchomości. W budynku mieszkalnym zamontowane jest opomiarowanie rozdzielające energię
elektryczną na dwa gospodarstwa domowe.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie obu rodzin - czy każda rodzina z osobna
może zostać grantobiorcą projektu? W związku z powyższym czy możliwy jest montaż dwóch
oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na jednym budynku ?
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie jednej rodziny - czy w takim przypadku
grantobiorcą mogłaby zostać jedynie jedna rodzina, po uzyskaniu zgody na montaż od
współwłaścicieli nieruchomości?
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Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę, iż to Beneficjent projektu grantowego
(Wnioskodawca, np. Gmina) określa warunki dostępowe, które powinni spełnić potencjalni
Grantobiorcy. Z punktu widzenia Regulaminu konkursu, IOK nie widzi przeciwwskazań, aby na
jednym budynku zainstalować dwie instalacje, produkujące energię na potrzeby dwóch gospodarstw
domowych. W przypadku przedmiotowego naboru istotne jest, iż o dofinansowanie nie mogą
aplikować wspólnoty mieszkaniowe.
W przypadku współwłasności nieruchomości należy dodatkowo przedłożyć zgodę współwłaścicieli na
realizację inwestycji.

1. Regulamin konkursu zawiera informację o warunkach jakie winny być spełnione w przypadku
montażu używanych urządzeń. (Str. 14, pkt. 6). W przypadku gdy Grantobiorca będzie montował
używane urządzenia powinien przedłożyć deklarację ostatniego właściciela montowanego –
używanego sprzętu, czy powinien dostarczyć oświadczenia wszystkich byłych właścicieli?
2. Czy Beneficjent w regulaminie konkursu dla Grantobiorców (a w konsekwencji w umowie
o przyznaniu pomocy z nim zawartej) może wprowadzić zapisy jednoznacznie wskazujące, iż
wykonane w ramach projektu instalacje muszą być fabrycznie nowe?
Odpowiadając na zadane pytania Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż to Wnioskodawca
(Beneficjent projektu grantowego) ustala zasady uczestnictwa w projekcie i odpowiedzialny jest za
kontrolę i monitoring spełniania warunków określonych w Regulaminie konkursu. Zgodnie z zasadami
konkursu 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. W związku z powyższym ramach przedmiotowego naboru
zalecane jest jednoznaczne wskazanie, iż wykonane w ramach projektu instalacje muszą być
fabrycznie nowe.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym mieszkają 4 rodziny, jedno gospodarstwo
domowe (tytuł do nieruchomości: współwłasność) planuje zamontować panele fotowoltaiczne
tylko i wyłącznie na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego.
Czy zainteresowane gospodarstwo domowe może być potencjalnym Grantobiorcą po otrzymaniu
zgód wszystkich współwłaścicieli budynku?
Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę, iż to Beneficjent projektu grantowego
(Wnioskodawca, np. Gmina) określa warunki dostępowe, które powinni spełnić potencjalni
Grantobiorcy. Z punktu widzenia Regulaminu konkursu, IOK nie widzi przeciwwskazań, aby na
budynku, w którym mieszkają 4 rodziny, zainstalować instalację, produkującą energię na potrzeby
jednego gospodarstwa domowego. W przypadku przedmiotowego naboru istotne jest, iż
o dofinansowanie nie mogą aplikować wspólnoty mieszkaniowe.
W przypadku współwłasności nieruchomości należy dodatkowo przedłożyć zgodę współwłaścicieli na
realizację inwestycji.

Część zainteresowanych mieszkańców posiada nowe budynki mieszkalne w stanie surowym
zamkniętym i planują w ciągu roku oddanie ich do użytku i zamieszkanie. Chciałbym zapytać, czy
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projektem mogą być objęte budynki nowe, które nie zostały jeszcze oddane do użytku? Jeśli tak, to
jak określić ich zapotrzebowanie na moc instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż to Beneficjent projektu grantowego określa
zasady aplikowania potencjalnych Grantobiorców.
Jednocześnie IOK zwraca uwagę, iż w przypadku budynku nowego/nie oddanego do użytku/ nie
zamieszkałego, określenie rocznego zużycia energii, a co za tym idzie prawidłowego doboru mocy
instalacji fotowoltaicznej i określenia wartości wskaźników jest problematyczne. Prawidłowe
wyliczenie zużycia energii w przytoczonym przypadku leży w gestii Grantobiorcy oraz Beneficjentów
projektu grantowego.

W związku z chęcią przystąpienia do ogłoszonego naboru wniosków w ramach Gospodarki
niskoemisyjnej, Gmina Szczuczyn przedstawia poniżej pytania, jakie pojawiły się w trakcie naboru
ankiet oraz w kwestiach księgowych:
1. Czy koszt inspektora nadzoru inwestorskiego należy zaksięgować jako wydatki bieżące.
W takiej sytuacji dotacja na ten element stanowić będzie dochód bieżący?
2. Czy dotacja na wykonanie instalacji w ramach programu będzie dla Gminy dochodem bieżącym
czy majątkowym. Gmina będzie wyłącznie instytucją pośredniczącą, w takim przypadku
dofinansowanie powinno być dochodem bieżącym?
3. Na budynku mieszkalnym istnieje instalacja fotowoltaiczna zamontowana w 2018 roku
w ramach tożsamego działania, jednak w związku ze zwiększeniem poboru energii elektrycznej
poprzez np. montaż pomp ciepła, nie generuje wystarczającej ilości energii elektrycznej, która
mogłaby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie budynku. Czy w takim przypadku, istnieje
możliwość wykonania drugiej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 120% energii
elektrycznej, której nie jest w stanie naprodukować poprzednia instalacja? Dla pełniejszego
zobrazowania tematu: Kowalski posiada instalację 3kW, w ramach poprzednich naborów jego
dom zużywał 2.900kWh rocznie, obecnie po zamontowaniu kuchni elektrycznej, podgrzewania
cwu grzałką elektryczną oraz innym zabiegom, jego dom zużywa 4.500kWh. Zgodnie z tym
powinien zamontować instalację 5kW, żeby zdołała ona zaspokoić w pełni pobór mocy
w budynku mieszkalnym. Czy Kowalski może zainstalować drugą instalację o mocy 2kW?
4. Mieszkaniec okazuje do wglądu rachunek za energię elektryczną, z którego wynika np. pobór
mocy w 2018r. 2.123 kWh, zachowując zasadę 120%, nie może otrzymać zwrotu poniesionych
kosztów dla instalacji o mocy większej niż 2,547kW, jednak twierdzi, iż moc instalacji chce
oszacować na podstawie odbiorników, które w najbliższym czasie planuje zwiększyć np. zakupi
kuchnię indukcyjną w zamian za posiadaną obecnie gazową, w okresie letnim będzie dogrzewał
wodę za pomocą grzałki elektrycznej, a w najlepszym przypadku w przyszłym roku planuje
montaż pompy ciepła, gdzie którekolwiek z tych rozwiązań w najbliższym czasie zwiększy pobór
energii w jego domu. Czy w takim przypadku, mieszkaniec może starać się o możliwość
dofinansowania instalacji o mocy większej niż wychodzi to z rachunku za energię, np. poprzez
załączenie stosownych wyliczeń osoby wyceniającej instalację, bądź swojego oświadczenia?
5. W związku z faktem zmiany charakteru dofinansowania na granty, na Beneficjencie będzie
spoczywała większa odpowiedzialność za realizację zadania, a co za tym idzie wzrosną również
koszty przeprowadzenia naboru jak i jego rozliczenia z mieszkańcami, zaś katalog kosztów
kwalifikowalnych projektu nie przewiduje dofinansowania kosztów materiałów czy też
ustanowienia koordynatora projektu. Nadmienia się, że taki charakter naboru jest wygodnym
rozwiązaniem, jednak pochłania o wiele więcej czasu. Proszę o rozważenie możliwość
dofinansowania kosztów obsługi projektu po stronie Beneficjenta.
6. Mieszkaniec przychodzi wraz z ankietą i rachunkiem za energię elektryczną, na dzień składania
ankiety posiada jeden licznik trójfazowy dla budynku mieszkalnego oraz gospodarstwa rolnego,
w jaki sposób wyliczyć pobór energii elektrycznej w samym budynku mieszkalnym? Zgodnie
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z danymi na fakturze w roku 2018 pobrał 10.210kWh, w domu zamieszkuje 7 osób, dom
200mkw.
Odpowiadając na zadane pytania, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia jak poniżej:
Ad.1 i .2
IOK nie jest organem uprawnionym do rozstrzygania we wskazanym zakresie. Należy postąpić
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi dla jednostki.
Ad. 3 i 4
To Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości
aplikowania potencjalnych Grantobiorców. Jeżeli w Regulaminie naboru Grantobiorców (lub innym
dokumencie określającym zasady wyboru i rozliczenia Grantobiorców) dopuścicie Państwo możliwość
składania aplikacji na rozbudowę istniejącej instalacji PV, to taki mieszkaniec będzie mógł złożyć
ankietę. Należy pamiętać, że to Gmina jako Wnioskodawca odpowiada za wybór Grantobiorców,
podpisanie umów o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i sprawozdawczość
w okresie trwałości.
Zgodnie z warunkami szczegółowymi zapisanymi w Regulaminie konkursu: „moc instalacji
fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na
energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość
energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą
grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii
elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym.”
Powyższy warunek wymusza na Grantobiorcy montaż nowych odbiorników energii w momencie
zamontowania instalacji fotowoltaicznej tak, aby ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez
fotowoltaikę, nie przekroczyła 120% zapotrzebowania budynku na energię.
Ad. 5
Zgodnie z Regulaminem konkursu nie możliwość dofinansowania kosztów obsługi projektu po stronie
Beneficjenta (z wyjątkiem kosztów związanych z nadzorem inwestorskim).
Ad. 6
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.
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