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 6.02.2020 r. wraz z odpowiedziami.
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.
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.
Bardzo proszę o udzielenie mi informacji, czy dokument Prawo do dysponowania nieruchomością
jest obligatoryjny w tym naborze?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż wszystkie obligatoryjne załączniki zostały wskazane w
dokumentacji konkursowej, w tym w Instrukcji wypełniania załączników. Oświadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomością nie zostało tam wymienione.
Chciałabym prosić o uszczegółowienie odpowiedzi dotyczącej wskaźnika Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych (CI 34).
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?
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.
Proszę o informację czy Parafia może złożyć wniosek w ramach grantu na plebanię?? Plebania w
wypisie z ewidencji gruntów jest wpisana jako budynek mieszkalny oraz nie jest tam prowadzona
działalność gospodarcza ani rolnicza. Jeżeli tak to proszę o informację czy proboszcz podpisując
wniosek lub umowę będzie dysponował prawem do nieruchomości jako właściciel czy inna forma
dysponowania nieruchomością ?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
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.
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)?
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
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działalnością gospodarczą lub rolniczą, a instalacja powinna być dostosowana do rocznego
zapotrzebowania na energię.
W jaki sposób (w oparciu o jakie dane) przedstawić roczne zużycie prądu w przypadku nowych
budynków?
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.
W odniesieniu do ogłoszonego naboru grantowego w ramach działania 5.1 jednym z wymaganych
załączników jest umowa z Grantobiorcą. Beneficjent projektu tj. JST planuje podpisywanie umów z
poszczególnymi Grantobiorcami dopiero po otrzymaniu dofinansowania. W związku z czym, bardzo
proszę o informację jaki dokument należy załączyć jako zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie,
oprócz Regulaminu wyboru Grantobiorców. Czy wystarczające będzie załączenie tylko wzoru
umowy jaki będzie podpisywany z Grantobiorcami?
Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż na moment aplikowania, w ramach Załącznika nr 6
Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Wzór Umowy o powierzenie Grantu.
Proszę o informację, czy podatek VAT będzie kwalifikowany? (Na spotkaniu 26 listopada była
informacja, że podatek VAT będzie uznawany jako kwalifikowany bez interpretacji KIS).
Proszę o wyjaśnienie kwestii kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.
Czy mieszkańcy mogą jednocześnie uczestniczyć w projekcie grantowym RPO oraz w programie
rządowym „Mój prąd” (w części stanowiącej wkład własny)?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, 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 IOK jest przykładowym dokumentem, który
Wnioskodawca może zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb. Wnioskodawca (Beneficjent
projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców. Ponadto IOK informuje, iż grant jest udzielany w kwocie brutto.
Czy mieszkaniec budynku, którego adres jest wskazany jako siedziba stowarzyszenia
nieprowadzącego działalności gospodarczej tylko statutową może być grantobiorcą w tym
projekcie. Budynek jest wykorzystywany jako mieszkalny (jednorodzinny) i tylko wskazany jest jako
siedziba stowarzyszenia oraz adres do doręczeń korespondencji.
Odpowiadając na zadane pytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w
przedstawionym przypadku nie ma przeciwwskazań, aby taki Grantobiorca mógł przystąpić do
projektu. 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). 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.
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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
Proszę o informacje czy beneficjentem docelowym może być osoba posiadająca już instalację
fotowoltaiczną, która nie zaspokaja całkowitych potrzeb na energie el. do celów socjalno
bytowych. Oczywiście chodzi o zamontowanie całkowicie nowej instalacji.
W odpowiedzi na Pana 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) dopuszczona zostanie 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.
Dlaczego konkurs wyklucza mikro/małych przedsiębiorców którzy to w budynkach mieszkalnych
prowadzą działalność gospodarczą np. warsztat samochodowy na parterze a na piętrze jest
budynek mieszkalny, lub mały sklep na parterze a na piętrze budynek mieszkalny. Tacy
przedsiębiorcy często posiadają dwa przyłącza do domu oraz dwa liczniki które uniemożliwiają
pobór energii np z domu na cele działalności. Według wypisów z ewidencji gruntów i budynków są
to budynki mieszkalne więc według mnie nie mogą skorzystać także z dofinansowania firm oraz
także nie mogą odliczać sobie inwestycji w dany budynek z podatków.
Powyższe wynika z faktu, iż przedsiębiorcy mają możliwość aplikowania o dofinansowanie instalacji
OZE w ramach 5 typu projektu z Działania 5.1 - 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, oraz mogą starać się o uzyskanie pożyczki termomodernizacyjnej na preferencyjnych
warunkach w ramach Działania 5.2.
Termin naboru wniosków jest do 14 lutego 2019r. szacowany termin podpisania umów to wrzesieńpaździernik 2020r. W związku z powyższym do kiedy musi zostać zakończony projekt i rozliczony??
Jaka data jest datą ostateczną.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu końcową datą kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest 31 grudnia
2023 r. IOK w regulaminie nie określiła maksymalnego okresu realizacji projektu. Należy jednak
pamiętać, aby założony harmonogram realizacji projektu był wykonalny oraz racjonalny, gdyż
podlega to weryfikacji na etapie oceny formalno-merytorycznej.
W związku z zapisem w regulaminie „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
4

pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,” moc
instalacji będzie dobierana na podstawie rachunku za energię z poprzedniego roku. Co w
przypadku gdy zgodnie z powyższym zapisem instalacja zostanie dobrana na 120% a grantobiorca
w kolejnym roku nie zużyje wyprodukowanej energii?? Zgodnie z ustawą o prosumencie energia
niewykorzystana w ciągu roku przepada.
Beneficjent projektu grantowego (Wnioskodawca) powinien w umowie o powierzenie grantu określić
skutki złamania warunków szczegółowych określonych w Regulaminie Konkursu. Cytowany przez
Pana zapis Regulaminu Konkursu został wprowadzony, aby uniemożliwić potencjalnym
Grantobiorcom zbytnie przewymiarowanie instalacji, gdyż tak jak Pan informuje, niewykorzystana w
okresie rozliczeniowym energia elektryczna jest nieodpłatnie oddawana sprzedawcy zobowiązanemu
(zakład energetyczny)
Czy dopuszczalne są po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz umowy pomiędzy IZ a Urzędem
zmiany potencjalnych grantobiorców np. jeżeli u danej osoby nie będzie możliwości wykonania
instalacji z przyczyn technicznych ??
Tak, jest taka możliwość.
IZ dopuszcza montaż instalacji w gospodarstwach rolnych po zamontowaniu opomiarowania
służącego rozliczeniu energii na potrzeby własne. W związku z powyższym jak należy wyliczyć
zapotrzebowanie na energię która w związku z podziałem jej posłuży na cele nie związane z
prowadzoną działalnością rozliczną?? Czy dopuszczalne jest na podstawie szacowania ze sprzętu
domowego??
IOK nie określiła metodologii wyliczenia zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię
elektryczną. Nadrzędną zasadą jest fakt, iż energia elektryczna wytworzona w instalacji
fotowoltaicznej sfinansowanej z grantu, nie może być zużyta na potrzeby prowadzonej działalności
rolnej. Prawidłowe wyliczenie zużycia energii leży w gestii potencjalnego Grantobiorcy.
Czy po montażu instalacji fotowoltaicznej ale przed okresem trwałości projektu czyli 5 lat
grantobiorca może powiększyć instalację na własny koszt o odpowiednią ilość paneli jeżeli jego
zapotrzebowanie na energię wzrosło a producent urządzenia dopuszcza bez utraty gwarancji taki
zabieg ?? Np. Fronius dopuszcza obciążenie swoich inwerterów o 100%.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana
do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Beneficjent projektu grantowego
(Wnioskodawca) określa warunki dostępowe w projekcie grantowym, oraz jest zobowiązany do
monitorowania efektów udzielonych Grantów i sprawozdawczości w tym zakresie.
Czy w związku z kwalifikowaniem kosztu jakim jest koszt dokumentacji technicznej (projekt) oraz
kosztorys to Urząd może zlecić wykonanie ich dla potencjalnych grantobiorców w celu weryfikacji
czy na danej nieruchomości istnieje możliwość zainstalowania kolektorów słonecznych lub instalacji
fotowoltaicznej?? W jeżeli istnieje taka możliwość jak należy dokonać rozliczenia takowego
zadania jeżeli Urząd pokrył by to z własnych pieniędzy ?
W punkcie 11.3 Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, Regulaminu Konkursu, IOK
określiła 6 kategorii kosztów kwalifikowalnych w ramach ogłoszonego naboru z Działania 5.1, oraz
poinformowała, iż: „Wydatki kwalifikowalne z pozycji 1- 5 ponoszone są przez Grantobiorcę.”
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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.
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.
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 4-5-cioosobowa rodzina
(w związku z czym docelowe zużycie energii będzie większe niż obecne faktyczne). Czy dany
mieszkaniec – właściciel budynku może wziąć udział w projekcie?
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.
Czy beneficjenci (mieszkańcy) korzystający z dofinansowania mogą skorzystać jednocześnie ze
wsparcia z programu "mój prąd". Czy mogą skorzystać jednocześnie z ewentualnego zwrotu
podatku PIT z tytułu realizacji inwestycji. Czy mogą skorzystać jednocześnie z ewentualnego zwrotu
podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji. Czy w przestawionych przykładach ma zastosowanie
zasada podwójnego finansowania ?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, 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 IOK jest przykładowym dokumentem, który
Wnioskodawca może zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb. Wnioskodawca (Beneficjent
projektu grantowego) określa zasady dotyczące możliwości aplikowania potencjalnych
Grantobiorców.
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.
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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:
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
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prognozy finansowej gminy (dopuszczalne jest odniesienie do pliku zawierającego wieloletnią
prognozę poprzez wskazanie linku).
Czy biorcą grantu może być mieszkaniec gminy, osoba zamieszkująca tereny wiejskie, której dom
jest posadowiony w zabudowie siedliskowej na terenie działki, na której również znajduje się
gospodarstwo rolne? Istotnym jest fakt, iż mieszkaniec posiada nadany nr ewidencyjny
gospodarstwa, pobiera dopłaty, jednakże faktycznie nie prowadzi żadnych upraw, czy hodowli,
zatem faktyczna działalność rolnicza nie jest wykonywana. Czy w tej sytuacji jednostka samorządu
może udzielić grantu na oze na potrzeby takiego domu?
Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż zgodnie z warunkami naboru RPPD.05.01.00-IZ.00-20003/19 istotne jest, aby energia wytworzona w instalacji OZE nie była wykorzystywana na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
W opisanym przypadku nie ma przeciwwskazań do objęcia wsparciem takiego mieszkańca. Należy
przy tym pamiętać, iż to Beneficjent projektu grantowego (Wnioskodawca) określa warunki
dostępowe, które powinni spełnić potencjalni Grantobiorcy. Jako Wnioskodawca odpowiada za
wybór Grantobiorców, podpisanie umów o powierzenie grantu, rozliczenie grantów oraz kontrolę i
sprawozdawczość w okresie trwałości.
Bardzo bym prosiła o informację czy na etapie realizacji projektu można osiągnąć niższą wartość
wskaźników niż pierwotnie oszacowana? Np: We wniosku o dofinansowanie wskazano wartość
wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na poziomie 85
szt. Jednakże w trakcie realizacji projektu przez Beneficjenta okazało się, iż część grantów nie może
zostać przekazana z uwagi na niedopełnienie przez Grantobiorców wymogów i wartość wskaźnika
wynosiłaby np 70 szt.
Czy w takiej sytuacji Beneficjent projektu będzie musiał zwracać część uzyskanego
dofinansowania? Czy jest akceptowany jakiś "margines błędu"?
Czy jest możliwość przeprowadzenia ponownej analizy i podpisanie nowych umów z
Grantobiorcami, celem osiągnięcia pierwotnie wskazanej wartości wskaźnika na poziomie 85 szt.?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż zmiany w projekcie każdorazowo będą
rozpatrywane indywidualnie. Należy przy tym pamiętać, iż o uzyskaniu dofinansowania decydować
będzie wynik oceny formalno-merytorycznej, a w szczególności ilość uzyskanych punktów. W
przypadku planowanych zmian w projekcie należy przeanalizować projekt pod kątem kryteriów
różnicujących/rozstrzygających. IOK jednocześnie informuje, że Beneficjent będzie mógł wyłonić
nowych Grantobiorców celem osiągnięcia pierwotnie wskazanej wartości wskaźnika (zarówno z tzw.
listy rezerwowej jaki i w drodze nowego naboru).
Beneficjent projektu zamierza podpisywać umowy z Grantobiorcami dopiero po rozstrzygnięciu
naboru RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19. Została przeprowadzona analiza popytu w formie
uzupełnionych deklaracji przez mieszkańców. Na tej podstawie zostaną oszacowane wartości
docelowe wskaźników projektu i rezultatu projektu. Co w przypadku gdy pierwotnie wskazane
wartości będą inne niż na etapie realizacji projektu? Czy jest możliwość aktualizacji pierwotnie
wykazanych wartości, z uwagi na to iż były one oszacowane na podstawie wstępnych deklaracji
wypełnianych przez mieszkańców? np: okaże się iż mieszkaniec zainteresowany grantem, w
między czasie (po złożeniu wniosku przez Beneficjenta projektu do naboru 5.1) zarejestruje
działalność gospodarczą w budynku,na którym miały zostać zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne
i/lub kolektory słoneczne - co w takiej sytuacji?
Czy w przypadku gdy jeden z mieszkańców na etapie realizacji projektu okaże się, że nie może być
grantobiorcą można na jego miejsce wybrać innego Grantobiorcę - czy jest możliwość wyboru

8

innego Grantobiorcy na etapie realizacji projektu przez Beneficjenta, który pierwotnie nie złożył
deklaracji przystąpienia do grantu?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż zmiany w projekcie każdorazowo będą
rozpatrywane indywidualnie. Należy przy tym pamiętać, iż o uzyskaniu dofinansowania decydować
będzie wynik oceny formalno-merytorycznej, a w szczególności ilość uzyskanych punktów. W
przypadku planowanych zmian w projekcie należy przeanalizować projekt pod kątem kryteriów
różnicujących/rozstrzygających. IOK jednocześnie informuje, że Beneficjent będzie mógł wyłonić
nowych Grantobiorców celem osiągnięcia pierwotnie wskazanej wartości wskaźnika (zarówno z tzw.
listy rezerwowej jaki i w drodze nowego naboru).
Czy ankiety i deklaracje mieszkańców trzeba przedkładać do wniosku o dofinansowanie? Czy
dokumenty te trzeba będzie wykazać na etapie realizacji projektu, celem potwierdzenia osiągnięcia
wskaźników? Czy można na etapie realizacji projektu uzyskać nowe deklaracje, w przypadku gdy
pierwotnie zainteresowana osoba/mieszkaniec okaże się, iż nie jest podmiotem uprawnionym do
otrzymania grantu?
Ankiety i deklaracje nie będą przedmiotem oceny. Beneficjent będzie zobligowany do przedłożenia
listy Grantobiorców i umów z nimi podpisanych na etapie rozliczania projektu - jako załączniki do
wniosku o płatność (refundację bądź rozliczenie zaliczki).
Zgodnie z regulaminem konkursu, kwalifikowanym kosztem projektu może być nadzór
wykonawczy/inwestorski projektu w wysokości do 2% całkowitych nakładów inwestorskich
projektu. Proszę o informację na temat rozliczenia tego kosztu, tj. czy na ten wydatek otrzymywany
jest grant, gdzie grantobiorcą jest gmina? (gmina ponosi wkład własny tego wydatku) czy grant
ten jest rozdzielany na wszystkie mikroinstalacje w gminie i grantobiorcą tego wydatku jest
mieszkaniec? Jak należy to ująć w analizach?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu pkt. 11.3 Katalog
kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, do katalogu kosztów kwalifikowalnych można
zaliczyć wydatki związane z:
1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego
(instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).
2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów
słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).
3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń
produkujących energię z OZE.
4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym
nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
5. Kosztami przygotowawczymi (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie,
Studium wykonalności), w szczególności kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji
kosztorysowej.
6. Koszt nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją projektu – koszt nadzoru inwestorskiego
nie może przekroczyć 2% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych Projektu grantowego – wydatek
ponoszony przez Beneficjenta projektu grantowego.
Wydatki kwalifikowalne z pozycji 1- 5 ponoszone są przez Grantobiorcę.
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Koszt nadzoru inwestorskiego w budżecie projektu powinien zatem stanowić odrębną pozycję, w
ramach której wkład własny i część niekwalifikowalną (jeżeli dotyczy) ponosi Wnioskodawca projektu
grantowego.
Czy w ramach naboru można kwalifikować zakup i montaż instalacji hybrydowych (panel
fotowoltaiczny + kolektor słoneczny)?
Jeżeli tak, to jaka jest maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych za jedną sztukę instalacji
hybrydowych?
Instalację hybrydową należy rozumieć jako montaż dwóch instalacji (fotowoltaicznej i kolektorów
słonecznych) produkujących energię elektryczną i cieplną na potrzeby bytowe mieszkańców tego
samego budynku. Maksymalne koszty kwalifikowalne dla każdej z nich zostały określone w
Regulaminie konkursu pkt 11.3.
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?
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
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? 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 %)?
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
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określenie rocznego zużycia energii, a co za tym idzie prawidłowego doboru mocy instalacji
fotowoltaicznej i określenia wskaźników.
Mam kilka pytań odnośnie projektu: Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii z naboru o nr RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19.
W jaki sposób jako mieszkaniec gminy Szepietowo/ osoba indywidualna mogę uzyskać
dofinasowanie np. na instalacje fotowoltaiczne?
Czy o dofinasowanie występuje na początku jednostka samorządu terytorialnego w tym przypadku
np. urząd gminy w Szepietowie , a następnie uzyskanym dofinasowaniem może rozdysponować
pomiędzy mieszkańców gminy/osoby indywidualne składających do niej wnioski ?
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”.
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.
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?
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.
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?
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?
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
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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
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.
Czy koszt inspektora nadzoru inwestorskiego należy zaksięgować jako wydatki bieżące. W takiej
sytuacji dotacja na ten element stanowić będzie dochód bieżący? 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?
IOK nie jest organem uprawnionym do rozstrzygania we wskazanym zakresie. Należy postąpić
zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi dla jednostki.
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:
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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? 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?
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.
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.
Zgodnie z Regulaminem konkursu nie możliwość dofinansowania kosztów obsługi projektu po stronie
Beneficjenta (z wyjątkiem kosztów związanych z nadzorem inwestorskim).
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 z danymi
na fakturze w roku 2018 pobrał 10.210kWh, w domu zamieszkuje 7 osób, dom 200mkw.
W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest
dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek
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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 kontekście przygotowania studium wykonalności mam pytanie o model finansowy.
Konstrukcja montażu finansowego zakładać będzie, że właścicielem infrastruktury będzie
Grantobiorca - gmina będzie przekazywała środki na rzecz Grantobiorcy, zaś wkład własny
pokrywane będzie również przez niego. Oznacza to, że zarówno nakłady inwestycyjne, jak również
przychody i koszty operacyjne nie wystąpią po stronie gminy.
Co powinien zawierać model finansowy, w sytuacji, kiedy inwestycja nie wpłynie w żaden sposób
na kondycję finansową gminy - model wnioskodawca bez projektu i wnioskodawca po realizacji
projektu będzie wyglądał dokładnie tak samo.
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, tj. standardowej lub
złożonej. W ramach przedmiotowego naboru dopuszcza się możliwość sporządzenia analizy
finansowej wg metody standardowej, przy jednoczesnym przedłożeniu wieloletniej prognozy
finansowej gminy (dopuszczalne jest odniesienie do pliku zawierającego wieloletnią prognozę
poprzez wskazanie linku).
Od kiedy wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów są
kwalifikowalne? Czy dokumentacja techniczna wykonana i opłacona przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie jest kosztem kwalifikowalnym projektu?
Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu konkursu, dofinansowanie
w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone. Oznacza to,
że faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu
Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego.
Dokumentacja techniczna oraz kosztorysy sporządzone i opłacone przed dniem złożenia wniosku nie
będą mogły stanowić elementu Grantu.
Mam pytanie do działania RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19. Czy jeżeli w ramach projektu
planowany jest zakup 10 instalacji fotowoltaicznych to czy w budżecie i we wniosku o
dofinansowanie należy podać koszt zakupu i montażu 1 sztuki instalacji i następnie przeliczyć przez
ilość sztuk czy można podać ogólną wartość kosztów kwalifikowanych za zakup i montaż 10 sztuk
instalacji fotowoltaicznych bez podawania kosztów jednostkowych?
Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, iż kategorie zadań w Budżecie projektu powinny być tak
podzielone aby możliwe było zweryfikowanie ilości oraz cen jednostkowych poszczególnych Grantów.
W poszczególnych zadaniach budżetu należy wskazać rodzaj planowanego grantu, ilość planowanych
instalacji w ramach danego rodzaju oraz wartość wszystkich grantów w ramach jednej kategorii np.:
w przypadku planowanego przekazania 10 grantów na instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kWp oraz
10 grantów na instalację o mocy 6 kWp, w Zadaniu 1 10 szt. Instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp
należy wskazać wydatki ogółem oraz kwalifikowalne 10 instalacji o mocy 4kWp, natomiast w Zadaniu
2 10 szt. Instalacji fotowoltaicznych o mocy 6 kWp należy wykazać wydatki ogółem oraz
kwalifikowalne 10 instalacji o mocy 6 kWp.
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Mam pytanie dotyczące kryterium różnicującego: komplementarność projektu z innymi projektami
z zakresu OZE.
W opisie kryterium jest zapis:
„Aby uznać projekty za komplementarne, należy wskazać na ich uzupełniający się charakter,
wykluczający powtarzanie się działań. Projekty powielające działania nie mogą być traktowane
jako komplementarne”.
Czy to oznacza, że jeśli gmina realizowała już w ramach konkursu w 2017 r. projekt budowy
instalacji OZE na potrzeby mieszkańców, a teraz ponownie chce wspierać powstawanie instalacji
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych nie może liczyć na punkty w ramach tego kryterium?
Instytucja Organizując Konkurs wyjaśnia, iż zgodnie z kryteriami wyboru projektów za
komplementarne uznaje się wzajemnie uzupełniające się projekty (niekoniecznie
współfinansowanego z tego samego programu). Oznacza to, że dotychczas zrealizowany projekt oraz
projekt planowany w ramach trwającego naboru musi być skierowany na osiągnięcie wspólnego lub
takiego samego celu, oddziaływać na ten sam sektor/branżę, rozwiązywać ten sam problem w danym
obszarze problemowym, być realizowany na tym samym obszarze lub być skierowany na osiągnięcie
wspólnego lub takiego samego celu. O ile zakres projektu zrealizowanego w ramach naboru
RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 nie pokrywa się z zakresem projektu planowanym do realizacji w
ramach naboru RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19, to taki projekt można uznać za komplementarny.
Dla fotowoltaiki należy korzystać z aktualnych współczynników KOBIZE dla odbiorcy końcowego
czy z "Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" dokument z
sierpnia 2018. Współczynniki są nieco inne w obu przypadkach? Czy szacunek produkcji energii
należy przyjąć na stałym poziomie niezależnie od orientacji systemu PV czy to zróżnicować? Mamy
dane na jakich dachach będzie PV więc możemy założyć, że np. dla orientacji południowej jest to
1000 kWh/kWp, dla południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej jest to 900 kWh/kWp a dla
wschodniej lub zachodniej jest to 800 kWh/kWp aby jak najrealniej oszacować wielkości.
Mając na celu ujednolicenie podejścia do ilości produkowanej energii elektrycznej z 1 kWp instalacji
fotowoltaicznej, IOK wyjaśnia, iż na potrzeby niniejszego konkursu, można przyjąć wartość na
poziomie 950 kWh energii elektrycznej rocznie wyprodukowanej z 1 kWp mocy zainstalowanej paneli
fotowoltaicznych.
Współczynnik emisyjności dla energii elektrycznej należy przyjąć współczynnik na poziomie 0,812 Mg
CO2/MWh. Wartość współczynnika wynika wprost z wymogów Kryteriów wyboru projektu
Dla kolektorów słonecznych. Na jakiej podstawie szacować moc kolektora płaskiego? (sprawność
optyczna x powierzchnia absorbera x
1000W/m2) ? Jak szacować uzysk energii? Jak szacować bazową emisję CO2 dla c.w.u. skoro
większość domostw to kotły stałopalne c.o.+c.w.u. na węgiel ?
Moc kolektora słonecznego należy wyliczyć według podanego przez Pana wzoru, tj.: sprawność
optyczna x powierzchnia absorbera x 1000W/m2.
Uzysk słoneczny, a więc ilości energii cieplnej wyprodukowanej z 1 m2 powierzchni czynnej kolektora
należy przyjąć na poziomie 500 kWh/m2. Jest to wartość bezpieczna i realna.
Odnośnie szacowania emisji bazowej CO2 w przypadku energii cieplnej, IOK sposób szacowania
pozostania Wnioskodawcy (Beneficjentowi projektu grantowego).
Czy dla kolektorów wymagane jest osiągnięcie minimalnego poziomu redukcji emisji CO2?
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IOK informuje, iż w ramach trwającego naboru nie został wykazany minimalny poziom redukcji emisji
CO2. W przypadku, gdy procentowa redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu będzie niższa
niż 20%, Wnioskodawca nie otrzyma punktów w ramach kryterium merytorycznego różnicującego
Redukcja emisji CO2. Należy zauważyć, iż redukcja badana jest na poziomie projektu, a nie
poszczególnej instalacji.
Pytanie dotyczy analiz finansowych ww konkursie. Projekt będzie dotyczył budowy mikro instalacji
fotowoltaicznych, gdzie Wnioskodawcą będzie Gmina (JST) a grantobiorcą - użytkownikiem
końcowym będzie mieszkaniec gminy, który zgłosił się do projektu. Lista mieszkańców jest
zamknięta, określone są potrzeby energetyczne oraz moce projektowanych systemów
fotowoltaicznych. Został też określony budżet projektu. Zakłada się, że to mieszkaniec ponosi
wkład własny w projekt. Jak należy przeprowadzić analizy finansowe (z punktu widzenia kogo?)
Czy należy wpisywać tam bilanse, rachunki zysków i strat i inne dane finansowe Gminy? Projekt nie
generuje sprzedaży produktów ani kosztów (poza budową). Czy wkład własny mieszkańców należy
ujmować w analizach jako wkład z budżetu Gminy?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż analiza finansowa powinna dotyczyć Wnioskodawcy, a
nie Grantobiorców.
Pytanie dotyczy podatku VAT - w powyższym modelu, gdzie grantobiorcą jest osoba fizyczna, nie
jest możliwe odzyskanie podatku VAT, tak więc będzie on kwalifikowany. Jaką należy podać
podstawę prawną w oświadczeniu o kwalifikowalności VAT? Czy w analizach finansowych
stosować kwoty netto czy brutto?
W przypadku, gdy podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym projektu, analizy finansowe
powinny zostać sporządzone w kwotach brutto.
Czy istnieje możliwość wyliczania wartości opałowych w projektach z Działania 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii na podstawie innych źródeł (ze wskazaniem danych
źródłowych) niż raport KOBiZE? Np. czy w przypadku wyliczenia wartości opałowych dla gazu
ziemnego można przyjąć współczynnik konwersji wyliczony na podstawie rachunków z PGNiG?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż nie widzi przeciwwskazań do wyliczenia wartości
opałowych dla gazu ziemnego na podstawie współczynnika konwersji.
Czy Grantobiorca, który ubiega się o grant ze środków z niniejszego naboru może jednocześnie
ubiegać się o dofinansowanie z środków innych programów takich jak np.program "Mój prąd" i
czy może on skorzystać z obu dofinansowań w taki sposób, by nie wystąpiło podwójne
finansowanie wydatków?
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.” Dodatkowo we wzorze Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego Mój Prąd widnieje zapis: „Oświadczam, że ten sam zakres rzeczowy nie był i nie
będzie dofinansowany ze środków publicznych, w tym w ramach Programu priorytetowego "Czyste
powietrze".”
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Czy Grantobiorca, który ubiega się o Grant ze środków z niniejszego naboru, po tym jak otrzyma
grant może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu zakupu materiałów, urządzeń i usług związanych z
termomodernizacją na wydatki poniesione w ramach wkładu własnego grantobiorcy?
IOK nie jest organem uprawnionym do wydawania interpretacji i decydowania w zakresie podatku
dochodowego.
Proszę o wyjaśnienie poniższego sformułowania, zawartego w definicji kryterium różnicującego/
rozstrzygającego nr 1 pn. „Redukcja emisji CO2":
„Redukcję emisji CO2 należy liczyć na poziomie całego projektu a nie poszczególnych instalacji stąd
konieczność podania wartości bazowej emisji".
Czy powyższy zapis oznacza, iż w wyliczeniach emisji CO2 przed realizacją projektu (wartość
bazowa), należy uwzględnić zapotrzebowanie energetyczne całego budynku objętego projektem, a
nie tylko tych instalacji, które zasilane będą przez instalacje OZE powstałe w wyniku realizacji
projektu? W sytuacji, gdy konieczne będzie uwzględnianie zapotrzebowania energetycznego całego
budynku (a więc ogrzewanie+ cwu), osiągnięcie w projekcie redukcji emisji CO2 na poziomie co
najmniej 20% (pozwalającej na uzyskanie minimalnej liczby punktów za przedmiotowe kryterium),
będzie możliwe jedynie w skrajnym przypadku budynków o bardzo wysokim standardzie
energetycznych, których udział w projekcie będzie marginalny.
Czy zatem nie jest bardziej zasadnym podanie wartości bazowej zużycia energii dla tych instalacji,
które w wyniku realizacji projektu będą zasilane instalacjami OZE?"
Jak widzicie Państwo możliwość wyliczenia udziału % w bilansie dla energii elektrycznej z
fotowoltaiki? Do czego ma ona być przyrównana, skoro w bilansie energetycznym (świadectwie
energetycznym), zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest uwzględniana energia elektryczna
wykorzystywana na cele socjalno-bytowe.
Ponieważ powyższe wymagania programowe są sprzeczne z obowiązującymi normami i przepisami
proszę o podanie metodologii obliczeń na podstawie której oczekujecie Państwo wykazania
udziałów procentowych OZE.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku gdy Grant udzielony zostanie na
inwestycję polegającą na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, wartość bazową emisji CO2
wyliczyć należy na podstawie zużycia energii elektrycznej w budynku w ostatnim zamkniętym roku.
Ilość energii elektrycznej zużytej w roku należy pomnożyć przez współczynnik 0,812.
W przypadku gdy Grant udzielony zostanie na inwestycję polegającą na zakupie i montażu
kolektorów słonecznych, wartość bazową emisji CO2 wyliczyć należy na podstawie ilości zużytego na
potrzeby ciepłej wody użytkowej i/ lub centralnego ogrzewania paliwa (węgiel, drewno, olej opałowy,
gaz, energia elektryczna) w ostatnim zamkniętym roku. Potencjalny Grantobiorca zgłaszając chęć
uczestnictwa w projekcie grantowym powinien w deklaracji lub ankiecie wykazać ilość energii
elektrycznej lub cieplnej zużywanej w budynku.
Mieszkaniec, który zamierza wnioskować o grant prowadzi działalność rolniczą w innym budynku
niż mieszkalny ,w którym mieszka ,posiada jeden licznik energii na oba budynki. W konkursie jest
informacja ,że może ubiegać się o grant na instalacje fotowoltaiczną jeśli zakupi i zamontuje
opomiarowanie na budynek do działalności gospodarczej w tym rolniczej będzie to wydatek
niekwalifikowalny. Pytanie jest takie czy opomiarowanie zamontowane przez mieszkańca musi
zostać zalegalizowane zgłoszone do zakładu energetycznego i w okresie trwałości projektu oraz
sprawozdawczości będą potrzebne okazać dwa oddzielne opłaty za dwa liczniki. Czy
opomiarowanie służyć ma tylko do wykazania ilości energii zużytej na potrzeby budynku
mieszkalnego i budynku gospodarczego (rolniczego), żeby wytworzona energia służyła tylko do
budynku mieszkalnego z paneli fotowoltaicznych. Czy instytucja organizująca konkurs potrzebuje
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aby mieszkaniec-grantobiorca okazał dwa rachunki za prąd jeden w, którym będzie wykazane
zużycie na budynku mieszkalnym drugi zużycie w budynku gospodarczym wydane przez zakład
energetyczny. Czy opomiarowanie ma wykazać zużycie ilość energii w obu budynkach więc czy
wystarczy zamontować drugi licznik na budynku gospodarczym bez zgłaszania, legalizowania go
przez zakład energetyczny w celu wykazania ile energii zużywa każdy z budynków zgodnie z
regulaminem konkursu. Proszę o jasną odpowiedz czy wystarczy licznik na budynek gospodarczy do
celów wykazania zużycia energii dla tego budynku.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w opisanym przypadku wystarczające jest
zamontowanie urządzenia pomiarowego (licznik, podlicznik), które to będzie wykazywało ilość energii
zużytej na potrzeby działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Nie ma konieczności zgłaszania,
legalizowania urządzenia przez dostawcę energii elektrycznej (zakład energetyczny). Główny
(istniejący) licznik energii, będący własnością zakładu energetycznego, będzie zliczał ilość energii
elektrycznej pobranej z sieci i wykorzystanej na potrzeby wszystkich budynków posadowionych na
danej nieruchomości, natomiast na podstawie podlicznika Grantobiorca będzie mógł odczytać, jaka
ilość energii została zużyta na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej.
W ramach projektu planuje się budowę instalacji OZE na potrzeby własne 80 budynków
mieszkalnych (80 grantobiorców), w tym:
- 32 instalacje fotowoltaiczne do 5 kW
- 26 instalacji kolektorów słonecznych
- 22 instalacje hybrydowe (gdzie każda instalacja hybrydowa składa się z instalacji fotowoltaicznej
do 5 kW oraz instalacji solarnej)
Pytania:
1.
Czy instalacja hybrydowa jest traktowana jako jedna instalacja czy jako dwie (fotowoltaika
i kolektory)?
2.
Jak wyliczyć udział instalacji hybrydowych w całości projektu? Czy: 22/80*100 = 27,5% ?
Czy: 22/102*100= 21,6% ? Jak widać metodologia wyliczania ma wpływ na punktację w kryterium
nr 2.
3.
Jak wyliczyć wskaźniki produktu:
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE?
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE?
4.
Jak wyliczyć punktację za rodzaj instalacji w ramach kryterium nr 2 Rodzaj instalacji?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego
różnicującego Rodzaj źródeł energii: „Dodatkowe punkty mogą być przyznane jeśli w złożonym
projekcie wystąpi więcej niż 25% instalacji hybrydowych. Poprzez instalację hybrydową rozumie się
kolektory słoneczne + ogniwa fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby jednego budynku.
Możliwe jest uzyskanie dodatkowych 10 punktów.”
W związku z powyższym 22 instalacje mieszanych należy traktować jako 22 instalacje kolektorów
słonecznych i 22 instalacje modułów fotowoltaicznych, czyli łącznie 44 instalacje odnawialnych źródeł
energii.
Powyższe podejście IOK spowodowane jest koniecznością zachowania transparentności we
wnioskach o dofinansowanie m.in. w aspekcie wskaźników produktu i rezultatu. Zgodnie z zapisami
Regulaminu konkursu obligatoryjnymi wskaźnikami w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 5.1
będą m.in. Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz Liczba
wbudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, których wartości w opisywanym w
pytaniu przypadku będą przyjmowały wartość: 48 jednostek wytwarzania energii cieplnej oraz 54
jednostki wytwarzania energii elektrycznej.
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W związku z powyższym, założenia i punktacja w kryterium Rodzaj źródeł energii będą kształtowały
się następująco:
 48 szt. instalacji kolektorów słonecznych;
 54 szt. instalacji (o mocy do 5 kW) fotowoltaicznych.
Z powyższych instalacji na 22 gospodarstwach zostaną zamontowane instalacje mieszane (w jednym
gospodarstwie będzie instalacja solarna i fotowoltaiczna).
Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, iż Wnioskodawca otrzyma 10 punktów
za montaż w ramach projektu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych do 5
kWp.
Wnioskodawca w przedmiotowym przypadku nie uzyska dodatkowych 10 punktów za wystąpienie
więcej niż 25% instalacji mieszanych w projekcie, gdyż instalacje mieszane będą stanowiły około
21,57% wszystkich instalacji OZE założonych w projekcie (22 szt./102 szt.)
Ponadto proszę o odpowiedź jak rozumiane jest rzeczowe zakończenie realizacji projektu? Czy
będzie to zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych/kolektorów przez wszystkich mieszkańców,
czy wypłacenie mieszkańcom grantu?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie: „Termin rzeczowego
zakończenia realizacji projektu jest tożsamy z datą podpisania ostatecznego protokołu odbioru i
oznacza rzeczowe zakończenie realizacji projektu.”
Uprzejmie proszę o informację, które punkty należy uzupełnić w załączniku nr 3 Formularz w
zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko do wniosku o dofinansowanie, nr naboru:
RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 , Oś. Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż załącznik nr 3 Formularz w zakresie Oceny
Oddziaływania na Środowisko należy uzupełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania załącznika pn.
Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko umieszczoną w ramach załącznika nr 1 do
Regulaminu konkursu.
Gmina w ramach projektu planuje przyznawać granty mieszkańcom na instalacje fotowoltaiczne o
mocy do 5kW. Co zrobić w przypadku gdy mieszkaniec chce wybudować instalację np. o mocy 8 kW.
Czy w takim przypadku można uznać że koszt kwalifikowalny będzie stanowił 5/8 wydatku?
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) Wnioskodawca założył, iż w ramach projektu dofinansowaniem zostaną objęte
instalacje fotowoltaiczne wyłącznie do 5 kW, to nie ma możliwości aplikowania na instalację
fotowoltaiczną o mocy 8 kW.
Proszę o wskazanie rocznego wskaźnik produkcji energii w odniesieniu do mocy instalacji
fotowoltaicznej. Czy jak w konkursie z 2017 r. (RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17) przyjąć wskaźnik
950 kWh/kWp?
Tak. W celu ujednolicenia w ramach naboru sposobu wyliczenia ilości wyprodukowanej energii
elektrycznej z 1 kWp, należy przyjąć współczynnik 950 kWh/kWp.
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Jak określić moc kolektorów słonecznych do wskaźnika „Dodatkowa zdolność do wytwarzania
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych”? Czy zastosować metodologię wskazaną w odpowiedziach
na pytania w ramach konkursu z 2017 r.? Wówczas określono moc znamionową kolektora jako
Moc znamionowa kolektora = η0 x Powierzchnia apertury x Eg [W]
gdzie
η0 - sprawność optyczna wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 12975
Powierzchnia apertury - czynna nasłoneczniona powierzchni kolektora w m2
Natężenie promieniowania słonecznego Eg równe 1000 W/m2
Tak. Należy postępować zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytania dotyczące konkursu z Działania
5.1 ogłoszonego w 2017 r. Podany przez Pan Przykład jest prawidłowy.
Czy do obliczeń redukcji emisji w zakresie instalacji kolektorów słonecznych przyjąć zasady
analogiczne jak w konkursie z 2017 r., tj. wskaźnik emisji 0,34 Mg CO2/MWh podany przy
kryterium różnicującym nr 1 nie jest wiążący? Nawiązuję tu do odpowiedzi na pytanie z numerem 3
na stronie 5 odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 27 lutego 2017 r.
W przypadku wyliczenia emisji CO2 unikniętej w wyniku zastosowania kolektorów słonecznych, ilość
wyprodukowanej energii należy pomnożyć przez współczynnik 0,34 Mg CO2/MWh. Powyższa
metodologia jest zgodna z zapisami kryterium Redukcja emisji CO2, które mówi, współczynnik ten
dotyczy dodatkowej produkcji energii cieplnej z OZE (tj. z kolektorów słonecznych). Natomiast
wartość emisji CO2 w roku razowym (przed realizacją projektu) należy wyliczyć w oparciu o wartość
opałową paliwa i wskaźnik emisji.
Czy przyjąć jakiś konkretny średni roczny uzysk energii z 1 m2 powierzchni czynnej kolektora
słonecznego? W konkursie z 2017 r. pojawił się wskaźnik 500 kWh/m2 (str. 6 odpowiedzi na
pytania, które wpłynęły do 27 lutego 2017 r.), chociaż wydaje się, że osiągalna jest też wartość 550
kWh/m2. Przyjęty średni uzysk energii będzie miał wpływ na szacunek ograniczenie emisji
dwutlenku węgla.
IOK rekomenduje przyjęcie rocznego uzysku energii cieplnej na poziomie 500 kWh/m2 powierzchni
czynnej kolektora.
Czy są jakieś jednolite standardy dla wszystkich projektów, mówiące jakie parametry minimalne
ma spełniać instalacja kolektorów słonecznych dla 1-3 osób, dla 4-5 osób i dla 6 i więcej osób?
Chodzi mi przede wszystkim o powierzchnię czynną kolektorów, względnie o ich moc znamionową.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs nie przedstawiła minimalnych parametrów instalacji kolektorów
słonecznych. Beneficjent projektu grantowego, w stworzonym Regulaminie naboru Grantobiorców,
może określić takie parametry.
Czy możliwy jest montaż ogniw fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych na dachu pokrytym
papą lub gontem bitumicznym?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, nie ma możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznej
lub kolektorów słonecznych na dachu pokrytym materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Nie
ma przeciwwskazań do montażu instalacji OZE na dachu pokrytym papą lub gontem bitumicznym, o
ile konstrukcja dachu pozwala na taki montaż.
Czy Beneficjentem końcowym może być parafia, jeżeli energia pozyskana z odnawialnych źródeł
energii będzie wykorzystywana na potrzeby własne mieszkańców plebanii?
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Parafia jest jednostką organizacyjną 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. W związku z
powyższym Parafia nie może być Grantobiorcą w ramach niniejszego naboru.
Czy można zamiast dwóch osobnych instalacji, fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i
kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, w ramach projektu zainstalować jedną,
tzw. moduł hybrydowy lub kolektor hybrydowy (PVT)?
Tak. Jest taka możliwość.
Czy instalacja fotowoltaiczna planowana do realizacji w ramach Działania 5.1 może być
dofinansowana także z programu "Mój prąd"?
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.” Dodatkowo we wzorze Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego Mój Prąd widnieje zapis: „Oświadczam, że ten sam zakres rzeczowy nie był i nie
będzie dofinansowany ze środków publicznych, w tym w ramach Programu priorytetowego "Czyste
powietrze".”
Czy energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną może być magazynowana
w akumulatorach?
IOK w punkcie 11.3 Regulaminu konkursu określiła wydatki kwalifikowalne, w skład których wchodzi
m.in. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Koszt akumulatorów nie został wykazany jako koszt
niekwalifikowany, w związku z czym nie ma przeciwskazań do montażu akumulatorów. IOK informuje
jednak, że z założenia instalacje fotowoltaiczne dofinansowane grantem będą instalacjami
prosumenckimi podłączonymi do sieci dystrybucyjnej, gdzie sieć spełnia rolę magazynu energii.
Czy dopuszczalne jest aby gmina w specyfikacji instalacji uwzględniła tylko rodzaj paneli
monokrystalicznych które są wydajniejsze mają większą moc przez co mniej ich się montuje
oczywiści przy zachowaniu że będzie możliwość doboru konkretnych paneli pod instalację. Czy
gmina może zawrzeć informację w regulaminie jak i wzorze zapytania ofertowego o warunkach
jakie ma spełniać wykonawca w tym np. Wypis z CEIDG w którym znajdować się będzie że
minimum 3 lata przed montażem firma zajmowała się instalacjami elektrycznymi ( pkd 43.21),
referancje że zamontował określoną liczbę instalacji lub łączna moc wynosiła np. 200kWp,
zaświadczenie SEP grupy E i D w tym pkt.1 jego, certyfikat UDT, zaświadczenia US i ZUS ?
To Wnioskodawca (Beneficjent projektu grantowego) określa zasady wyboru Grantobiorców oraz
procedury przyznawania Grantów, a związku z czym może on określić minimalną specyfikacji
urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej lub instalacji kolektorów słonecznych, a
także określić minimalne wymagania dotyczące wykonawców instalacji.
W regulaminie jest zapis o montażu oddzielnego opomiarowania na budynki związane z
działalnością gospodarczą w tym rolniczą w związku z powyższym proszę o sprecyzowanie czy IŻ
RPO dopuszcza montaż podlicznika czy musi być to licznik ponieważ podlicznik może zamontować
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elektryk z uprawnieniami a licznik energii tylko i wyłącznie Zakład Energetyczny i to po spełnieniu
określonych procedur oraz w odległym terminie.
W przypadku opisanym w pytaniu wystarczające jest zamontowanie urządzenia pomiarowego
(licznik, podlicznik), które to będzie wykazywało ilość energii zużytej na potrzeby działalności
gospodarczej, w tym rolniczej. Nie ma konieczności zgłaszania, legalizowania urządzenia przez
dostawcę energii elektrycznej (zakład energetyczny). Główny (istniejący) licznik energii, będący
własnością zakładu energetycznego, będzie zliczał ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i
wykorzystanej na potrzeby wszystkich budynków posadowionych na danej nieruchomości, natomiast
na podstawie podlicznika Grantobiorca będzie mógł odczytać, jaka ilość energii została zużyta na
potrzeby prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej.
W konkursie grantowym Urząd Gminy jest beneficjentem w związku z czym nie może
przeprowadzić procedury wyboru wykonawcy dla grantobiorcy. Czy zdaniem IŻ RPO Urząd Gminy
może zorganizować spotkanie grantobiorców z Zespołem Doradców Energetycznych WFOŚiGW w
celu nieodpłatnej pomocy dla nich na etapie wykonania rozeznania rynku i sprawdzenia czy dany
wykonawca podlega wykluczeniu bądź instalacja nie spełnia wymogów regulaminu?
IOK nie ingeruje w kwestie dotyczące wyboru wykonawców instalacji OZE objętych Grantem.
Czy kosztem kwalifikowanym byłby system monitorowania instalacji grantobiorcy do którego
miałby wgląd beneficjent(UG) aby sprawdzać poprawność działania zainstalowanych urządzeń
oraz wykonania sprawozdania rocznego??
Zgodnie z zapisami punktu 11.3 Regulaminu konkursu jednym z kosztów kwalifikowalnych jest
wydatek poniesiony na zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania
urządzeń produkujących energię z OZE.
Czy kwalifikowalne w ramach naboru mogą być wydatki dotyczące montażu paneli/ogniw
fotowoltaicznych na mieszkalnych budynkach komunalnych?
Nie ma możliwości udzielenia Grantu na montaż instalacji OZE na budynku komunalnym, gdyż jest to
własność gminna, a prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria.
Czy grantobiorcą mogą być wyłącznie mieszkańcy posiadający tytuł własności w przedmiotowej
nieruchomości? Czy np. grantobiorcą może być mieszkaniem posiadający umowę najmu (za zgodą
właściciela) zawartą na co najmniej cały okres trwałości projektu?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż to Beneficjent projektu grantowego (Wnioskodawca,
np. Gmina) określa warunki dostępowe, które powinni spełnić potencjalni Grantobiorcy.
Czy do potwierdzenia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników wystarczające będą pomiary z
liczników zamontowanych przy instalacjach OZE? Czy wystarczające będzie, jeżeli Gmina w umowie
z Grantobiorcą zawrze zapis, iż zobowiązuje go do informowania raz na rok o zużyciu energii?
IOK informuje, że pomiary z liczników (inwerterów) zamontowanych przy instalacjach OZE będą
wystarczające do potwierdzenia zakładanych wartości wskaźników. Zawarcie zapisu o konieczności
informowania o zużyciu energii raz na rok jest wystarczające. W tej kwestii, IOK zachęca do
skorzystania z wzoru umowy o powierzenie grantu udostępnionego w Załączniku nr 6 Dokumentacji
konkursowej w Dokumentach przydatnych na etapie realizacji projektu grantowego. Dokumentacja
projektu
dostępna
jest
na
podstronie
naboru
konkursu:
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http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dziala
nie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-5.html
Czy w ramach naboru istnieje obowiązek opracowania audytu, świadectwa charakterystyki
energetycznej czy innego dokumentu potwierdzającego redukcję CO2 i PM?
IOK informuje, że Wnioskodawca musi przedstawić wiarygodne dane, odpowiadające stanowi
faktycznemu. Dołączenie dokumentów takich jak audyt, świadectwa charakterystyki energetycznej
czy inne dokumenty potwierdzających redukcję CO2 i PM, do dokumentacji aplikacyjnej nie jest
wymagane.
Czy na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej należy wykazać dokumenty poświadczające
zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny?
Na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej nie ma obowiązku wykazywania dokumentów
poświadczających zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny.
Czy na jakimkolwiek etapie należy przedłożyć dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków
finansowych na wkład własny?
Na żadnym etapie składania dokumentacji aplikacyjnej nie ma obowiązku wykazywania dokumentów
poświadczających zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny.
Czy wystarczy oświadczenie we wniosku o dofinansowanie, iż Wnioskodawca zapewni środki
finansowe na wkład własny?
Oświadczenie we wniosku o dofinansowanie jest wystarczające w ww. kwestii.
Czy cały wkład własny w projekcie może być wniesiony przez Wnioskodawcę (przykładowo Gminę)
czy muszą część wkładu własnego pokryć Grantobiorcy?
IOK informuje, że dopuszcza 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).
Co w sytuacji, gdy dany mieszkaniec zrezygnuje z grantu, a nie będzie możliwości przeznaczenia go
dla innego mieszkańca? Wówczas nie osiągnięte zostaną zakładane wartości wskaźników. Czy w
takiej sytuacji Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania?
W powyższej opisanej sytuacji należy przeanalizować czy obniżony poziom wskaźnika osiągnięty na
skutek rezygnacji mieszkańca (i niezastąpienia go innym) ma wpływ na punktację projektu a co za
tym idzie zmianę/obniżenie jego pozycji na liście rankingowej. W przypadku gdy obniżenie wartości
docelowych wskaźników nie spowoduje zmiany wyniku oceny przedmiotowego projektu, to jedyną
zmianą będzie obniżenie wartości projektu (w tym także dofinansowania) o wartość nieudzielonego
Grantu.
Czy istnieje możliwość określenia budżetu projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu nie
opierając się na konkretnych danych otrzymanych z zebranych od mieszkańców ankiet? Mamy
bardzo duże zainteresowanie, jednak chcielibyśmy w projekcie przyjąć ogólną moc każdej instalacji
– 5 kW, przeliczyć to przez maksymalną stawkę zgodną z Regulaminem (7 000,00 zł/ 1kWp) i w ten
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sposób obliczyć ile możemy wykonać instalacji fotowoltaicznych, aby nie przekroczyć 2 milionów
złotych. W ten sposób wychodzi ok. 56 instalacji o mocy 5 kW.
Czy na etapie realizacji inwestycji możliwa będzie zmiana wartości wskaźników, np. Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zakładając, że do projektu zgłosi
się więcej chętnych niż wskazujemy we wskaźniku? (np. sytuacja gdy zgłoszą się mieszkańcy, którzy
chcą instalację o mocy 2 kW, 3 kW, itp. Wtedy automatycznie większy się ilość instalacji, aby
osiągnąć wskaźnik rezultatu „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE”.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na etapie realizacji projektu grantowego możliwe są
zmiany polegające na udzieleniu większej ilości Grantów, niż założono we wniosku o dofinansowanie
złożonym w odpowiedzi na nabór z Działania 5.1. W związku z powyższym zwiększenie wartości
docelowych wskaźników produktu oraz rezultatu nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków.
Jednakże należy mieć na uwadze, aby we wniosku o dofinansowanie w sposób wiarygodny wykazać
wartość emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w roku bazowym, gdyż ma to wpływ na ocenę
projektu w oparciu o kryteria formalno-merytoryczne dane dla 4 typu projektu w Ramach Działania
5.1.
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