Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 29.04.2016 r.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania związane z niniejszym działaniem:
1.
Czy projekt składany przez Spółdzielnie Energetyczną (posiadającą status organizacji
pozarządowej Non-Profit), polegający na instalacji odnawialnych źródeł energii m.in. paneli
fotowoltaicznych na budynkach lub gruntach członków spółdzielni (m.in. są to osoby fizyczne) wpisuje
się w działanie 5.1? Doprecyzowując, instalacje będą zlokalizowane w rozproszonych lokalizacjach w
województwie podlaskim oraz będą przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Spółdzielnia
energetyczna realizuje cele energetyki obywatelskiej (prosumenckiej), w związku z tym moc
przyłączeniowa jednej instalacji w danej lokalizacji nie będzie przekraczała mocy 40kW, a w całym
projekcie mocy 2 MW. Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej gotowej do produkcji energii
elektrycznej i przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej, spółdzielnia naliczy czynsz spółdzielcy
określony w statucie spółdzielni za ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z każdej instalacji w
przeliczeniu na cena/MWh realizując warunki prawa spółdzielczego w sprawie przychodów z czynszu.
Oczywiście spółdzielnia będzie posiadać prawo do dysponowania nieruchomością członka spółdzielni
na cele realizacji projektu oraz w okresie trwałości.
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP), wśród typów Beneficjentów uprawnionych do wsparcia
w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii są zarówno organizacje
pozarządowe, jak i spółdzielnie. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form
prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów
gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków
i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry
i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).
Przedstawiony przykład wpisuje się swoim charakterem w typy projektów określonych w SZOOP,
a zatem możliwe jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych
wykorzystujących
energię
słoneczną
z
podłączeniem
do
sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej o nieprzekraczalnej mocy do 2 MWe/MWth. Należy jednak mieć na
uwadze, iż czynsz naliczony spółdzielcy powinien wynikać z ilości energii wykorzystanej/pobranej
przez odbiorcę końcowego a zatem jego wielkość powinna być związana z ilością dobra/energii
dostarczonego/sprzedanego odbiorcy końcowemu. Ponadto Wnioskodawca tj. spółdzielnia musi być
właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury, a sprzedaż odbiorcy końcowemu musi
odbywać się z zachowaniem warunków technicznych oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym
prawem podatkowym.
2. W związku, z tym iż projekt będzie objęty pomocą publiczną, prosimy o informację, czy koszty
kwalifikowane objęte projektem możemy obliczyć mają na uwadze rozporządzeniu KE 651/2014 art.
41 ust. 6 lit. c) „w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej
dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne
stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska”,
gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosiłby 65% kosztów kwalifikowanych? Każda

instalacja będzie działać odrębnie, natomiast łączna moc wszystkich instalacji objętych projektem
będzie wynosić powyżej 40kW. Czy w tym przypadku koszty kwalifikowane możemy obliczyć zgodnie z
art. 41 ust. 6 lit c), czy jednak powinniśmy je obliczyć korzystając z definicji w art. 41 ust. 6 lit. b)?
oraz
3. W przypadku, gdy oprócz instalacji paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu u członków
spółdzielni zostaną również zainstalowane inne źródła energii odnawialnej, konkretnie pompy ciepła,
to jak powinnyśmy obliczyć koszty kwalifikowane w kontekście art. 41 rozporządzenia KE 651/2014?
Zgodnie ze Stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie stosowania art. 41 ust. 6
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu obowiązek
prawidłowego określenia kosztów kwalifikowalnych należy do podmiotu ubiegającego się
o udzielenie pomocy. „W trzecim przypadku (art. 41 ust. 6 lit. c), w odniesieniu do niektórych małych
instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją
zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu
osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. Należy przy tym zauważyć, że rozporządzenie nr
651/2014 nie zawiera precyzyjnej definicji tzw. małych instalacji (w szczególności odnoszącej się do
wielkości ich zainstalowanej mocy), która mogłaby być stosowana na potrzeby udzielania pomocy
inwestycyjnej w oparciu o art. 41 tego rozporządzenia. Należałoby więc przyjąć, że dla stwierdzenia,
czy dana instalacja może być traktowana jako tzw. mała instalacja w rozumieniu art. 41 ust. 6 lit. c
rozporządzenia nr 651/2014, decydujący będzie jedynie brak dającej się ustalić wiarygodnej
inwestycji referencyjnej (ze względu na wielkość instalacji). Taka ocena powinna zostać
przeprowadzona indywidualnie dla każdej inwestycji.
W oparciu o wyjaśnienia przekazane przez Komisję Europejską można założyć, że z tzw. małą
instalacją mielibyśmy przykładowo do czynienia w przypadku, gdy inwestycja w odnawialne źródło
energii miałaby dostarczyć przedsiębiorcy jedynie dodatkowe i uzupełniające źródło energii, służące
ograniczeniu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. W takim przypadku
scenariuszem alternatywnym dla realizacji projektu byłoby nieprzeprowadzenie żadnej inwestycji,
gdyż przedsiębiorca mógłby swoje zapotrzebowanie na energię zaspokoić w całości w dotychczasowy
sposób.
Można przyjąć, że w przypadku krajowych uwarunkowań przepis ten dotyczy mikroinstalacji
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. instalacji o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW”. Należy również pamiętać, iż do celów
obliczania zdolności produkcyjnych, instalacje ze wspólnym punktem przyłączenia do sieci uznaje się
za jedną instalację.
Powyższe zapisy mają zastosowanie do inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,
w tym również pomp ciepła. Należy również pamiętać, iż obowiązek prawidłowego określenia
kosztów kwalifikowalnych należy do podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy, czego
dokonuje we wniosku. A zatem, Wnioskodawca w celu uprawdopodobnienia poprawności wyboru
sposobu ustalenia kosztów kwalifikowalnych, we wniosku o dofinansowanie powinien
opisać/uzasadnić dokonany wybór.
4. Czy jeżeli zdecydowalibyśmy się skorzystać w ramach projektu z pomocy de minimis, to czy na
całość kosztów kwalifikowanych inwestycji (tj. wszystkich kosztów netto związanych bezpośrednio z
inwestycją mającą na celu propagowanie energii ze źródeł odnawialnych) możemy liczyć na 85%
dofinansowania?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 93, art. 106 ust. 2, art. 107 ust. 2 i 3), za kwalifikowalne
mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w Wytycznych i warunki
wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej, przyjętych na poziomie unijnym
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lub krajowym. Dla celów Wytycznych uznaje się, że pomoc publiczna obejmuje także pomoc de
minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis każdorazowo definiuje
Regulamin konkursu i na tej podstawie Wnioskodawca określa poziom i kwotę dofinansowania.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie poziom ten nie może przekroczyć 85%.
5. Prosimy również o interpretację, czy członków spółdzielni powinniśmy brać pod uwagę przy
obliczaniu statusu MŚP zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia KE 651/2014 (w celu ustalenia
właściwego poziomu dofinansowania)? Zgodnie z naszym statutem organami spółdzielni są: Walne
Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Czy tylko osoby, które są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w spółdzielni? Jednocześnie podkreślamy iż Spółdzielnia Energetyczna
działa jako organizacja pozarządowa i żadne podmioty publiczne nie posiadają udziałów w
spółdzielni.
Zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia KE 651/2014 o wielkości przedsiębiorstwa decyduje liczba
personelu i kwoty finansowe. Liczbę personelu określa się na podstawie rocznych jednostek pracy
(RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego
przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób,
które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez
względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część
ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: pracownicy;
a) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy
prawa krajowego,
b) właściciele-kierownicy;
c) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści
finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub
szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu
macierzyńskiego ani wychowawczego.
W nawiązaniu do powyższego, Wnioskodawca w oparciu o liczbę personelu liczonego zgodnie
z powyższym (Art. 5 Załącznika I) oraz kwot finansowych w oparciu o Art. 3 Załącznika I określa
rodzaj przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz Państwa formę prawną należy stwierdzić, że określając status MŚP
należy wziąć pod uwagę liczbę osób zatrudnionych (proporcjonalnie do czasu poświęconego na pracę
w organizacji) i osiągnięte przez nią wyniki finansowe, ustanowionego Zarządu oraz dane podmiotów
powiązanych i partnerskich (w przypadku, gdy członkiem spółdzielni jest przedsiębiorstwo) lub
podmiotów powiązanych za pośrednictwem osób fizycznych, o ile takie istnieją.
Czy w ramach konkursu dopuszczalne jest działanie zbudowania 1 ha farmy fotowoltaicznej, z której
energia (1 megaWat) byłaby przetwarzana przez zakład do produkcji peletu ze słomy? Czy jednak
konieczne jest, aby energia z farmy fotowolaticznej została podłączona do sieci dystrybucji?
Witam,
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 - Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 „…niezbędne jest wsparcie
inwestycji w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z OZE, a także jej podłączenie do sieci
dystrybucyjnej/przemysłowej…”. Z uwagi na powyższe, nie ma możliwości wsparcia inwestycji
z zakresu wytwarzania energii tylko i wyłącznie na własne potrzeby bez podłączania instalacji
produkującej energię elektryczną z OZE.
Reasumując należy stwierdzić, iż podłączenie do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej jest warunkiem
koniecznym, aby można byłoby aplikować o wsparcie z Działania 5.1. Ponadto, w przypadku MŚP
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produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez
urządzenia finansowane w ramach projektu.

W dokumentacji konkursowej RPO Podlaskie 5.1 jest napisane, że podmiotami uprawnionymi do
składania wniosków są „producenci rolni”. Rozumiemy przez to, że aplikować mogą osoby fizyczne
prowadzące gospodarstwo rolne (zarejestrowane w REGON). Czy w związku z aplikowaniem
wymagane jest, żeby Wnioskodawca miał zgłoszony kod PKD 35.11.Z ? Czy rolnicy indywidualni
prowadzący gospodarstwa rolne muszą rejestrować działalność gospodarczą w związku z
wytwarzaniem energii ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach niniejszego Działania
możliwe jest wsparcie m.in. producentów rolnych. Wnioskodawca w polu „Kod PKD/EKD
działalności Beneficjenta dotyczącej projektu” powinien wskazać dane zgodnie z aktualnym
dokumentem rejestrowym. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, iż na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie, IOK nie wymaga wpisu do dokumentu rejestrowego kodu PKD zgodnego
z przedmiotem projektu. Jednocześnie, należy pamiętać, iż taki obowiązek istniałby w sytuacji
uzyskania dofinansowania i świadczenia usług z zakresu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji OZE na rynku konkurencyjnym.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna do 40 kW nie wymaga pozwolenia na budowę, ani warunków
przyłączenia do sieci energetycznej jednostki wytwórczej, ponieważ odbiór energii wytworzonej z
mikroinstalacji 40 kW może odbywać się w ramach mocy przyłączeniowej licznika elektrycznego.
Jeżeli mamy licznik o mocy przyłączeniowej 40 kW, to możemy zgłosić do użytkowania mikroinstalacje
fotowoltaiczną 40 kW (lub o mniejszej mocy).
Czy w związku z powyższym Wnioskodawca aplikujący o dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną 40
kW musi posiadać licznik z mocą przyłączeniową 40 kW w momencie składania wniosku o
dofinansowanie, czy w momencie podpisania umowy, czy na etapie realizacji/rozliczania projektu?
Należy na wstępie zaznaczyć, iż w momencie aplikowania o wsparcie, Wnioskodawca nie ma
obowiązku dysponować odpowiednimi urządzeniami/infrastrukturą. Jednakże, obowiązkiem
Wnioskodawcy jest potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej, w tym technicznej, że
dane przedsięwzięcie spełni wszystkie wymagania techniczno-prawne, co zagwarantuje wykonalność
techniczną projektu. Ocena spełnienia tego warunku będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium
dopuszczającego pn. Wykonalność techniczna projektu.

Zakładając, że podmiot złoży w tym naborze dwa lub trzy odrębne wnioski – każdy wniosek będzie
obejmował odrębną jednolitą całość tj. przedsięwzięcie niezależne od pozostałych
i z innymi nie związane - to jako załącznik w postaci Biznes Planu – zgodnie z Państwa wytycznymi do
sposobu sporządzania załączników - sporządza się odrębny Biznes Plan z tabelami – za każdym
razem w zakresie odnoszącym się do konkretnego zakresu objętego danym wnioskiem – bo tylko
wtedy będzie zachowana spójność między wnioskiem a załącznikiem i tabelami finansowymi oraz dane
dotyczące przychodów z projektu oraz np. rentowności będą właściwie określone i adekwatne do
inwestycji objętej wnioskiem? Czy tak?
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu - RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że tabele finansowe, stanowiące integralną część Biznes
Planu powinny obejmować całokształt prowadzonej działalności przedsiębiorstwa z ujęciem
wszystkich planowanych do realizacji projektów. W celu zachowania przejrzystości, należy w sposób
wyczerpujący opisać metodologię obliczeń w części F. Założenia ekonomiczne przyjęte dla projekcji
finansowej Biznes Planu. Poprawność wyliczeń oraz wiarygodność i realność założeń wynikających
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z części opisowej niniejszego punktu jest podstawą pozytywnej opinii o wykonalności projektu i
przesądza o skierowaniu go do dalszego, szczegółowego etapu oceny.
Powyższe, wynika z konieczności rzetelnego zaprezentowania realnych możliwości finansowych
Wnioskodawcy, w sytuacji, gdyby Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie w ramach wszystkich
złożonych wniosków.
Czy dla konkursu w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury
wytwórczej biokomponentów i biopaliw, w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW wymagane jest ustalenie rozmieszczenia instalacji w
studium zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 10 ust. 2a. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach konkursu - RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja
Organizująca
Konkurs
informuje,
że
budowa
urządzeń
wytwarzających
energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 pkt
3a i art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(ustawa), powinna się odbywać na podstawie m.in. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Miejscowy plan powinien więc określać tereny, na których dopuszczalny jest rozwój
energetyki ze źródeł odnawialnych zgodnie z obowiązującą od dnia 25 września 2010 r. nowelizacją
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która dodatkowo zaostrzyła zasady
lokalizacji tego typu obiektów. Z przepisu art. 10 usta. 2a ustawy wynika jedynie obowiązek rady
gminy wyznaczenia tych obszarów i ich stref ochronnych w studium, nie zaś obowiązek uchwalenia
dla tych obszarów planu miejscowego. Z kolei w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy w planie
miejscowym określa się, w zależności od potrzeb, granice terenów pod budowę urządzeń,
o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w
zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania
tych urządzeń na środowisko. Oznacza to, że jeżeli w studium zostanie wyznaczony obszar, na którym
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, a także jego strefa ochronna, to w sytuacji, gdy dla tego obszaru będzie
uchwalany plan miejscowy, należało będzie zamieścić w tym planie elementy wskazane w art. 15 ust.
3 pkt 3a ustawy. A zatem również ten przepis nie stanowi podstawy nałożenia na radę gminy
obowiązku uchwalenia miejscowego planu dla obszarów rozmieszczenia inwestycji służących
wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.
Wnioskodawcą będzie wytwórca energii elektrycznej w rozumieniu przepisów unijnych
i posiada zarejestrowany kod PKD 35.11.Z . W związku z aplikowaniem o dotację (RPO Podlaskie
5.1) na budowę mikroinstalacji 40 kW przez osobę będącą rolnikiem (prowadzącą działalność
rolniczą), zwracam się zapytaniem czy limit pomocy de minimis dla tego wnioskodawcy będzie wynosił
200 tys. euro, czy będzie obniżony do wartości pomocy de minimis w działalności rolniczej?
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach niniejszego działania
możliwe jest wsparcie m.in. na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020. Do obliczenia maksymalnego pułapu pomocy de
minimis w wysokości 200 000,00 EUR, należy uwzględnić pomoc de minimis przyznaną
Wnioskodawcy na mocy innych rozporządzeń o pomocy de minimis (jeżeli taka wystąpiła).
W związku z tym, maksymalna kwota pomocy de minimis, o którą Wnioskodawca może ubiegać się
w ramach niniejszego konkursu powinna zostać pomniejszona o skumulowaną pomoc de minimis
udzieloną w okresie 3 lat bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.
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Jaki jest poziom maksymalny % finansowania mikroinstalacji wg. zasad horyzontalnych (poza de
minimis) w projektach inwestycyjnych składanych przez:
- rolników (zatrudnienie do 9 osób)?
- spółdzielnie mieszkaniowe (jako mikro i mały przedsiębiorca) ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z art. 41 ust.
7 lit. b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER),
intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty oblicza się
zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c) tj. w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można
określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej
wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego
poziomu ochrony środowiska. Ponadto zgodnie z ust. 8 GBER intensywność pomocy można
zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw
(zgodnie z Załącznikiem I do GBER) oraz dodatkowo o 15 punktów procentowych w przypadku
inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107
ust. 3 lit. a) Traktatu (województwo podlaskie spełnia niniejszy warunek). Pomocne w tym zakresie
może być wyjaśnienie/stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zmieszczone w formie
komunikatu na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w dniu 08.12.2015 r.

Czy rolnik aplikujący w konkursie na mikroinstalacje w ramach pomocy de minimis będzie
ograniczony limitem 15 tys. euro w rolnictwie, czy na zasadach MŚP czyli 200 tys. euro minus pomoc
uzyskana w rolnictwie ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż wsparcie projektu polegającego na
budowie mikroinstalacji w ramach niniejszego działania możliwe jest na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 do którego mają zastosowanie
przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Rozporządzenie
1407/2013). Mając na uwadze art. 3 ust.2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de
minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu (def. art. 2 ust. 2) nie może przekroczyć 200 000 EUR
w okresie trzech lat podatkowych.
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, należy również mieć na uwadze art. 1 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia 1407/2013, na podstawie którego pomoc przyznawana przedsiębiorstwom
zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych, została wyłączona z niniejszego
rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe, podmioty wnioskujące o pomoc de minimis i
prowadzące działalność w sektorach wykluczonych mają obowiązek zadeklarować, iż zapewniona jest
rozdzielność rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie na działalność wykluczoną spod zakresu
stosowania niniejszego rozporządzenia korzyści wynikającej z uzyskanej pomocy de minimis.
Dodatkowo, należy wskazać, w jaki sposób taki rozdział nastąpi. Powyższe dotyczy również
wykorzystania wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych na cele mieszkalne osób fizycznych
(zgodnie z zapisami SZOOP ta grupa nie została wskazana jako typ beneficjenta w działaniu 5.1).
Wg. kryterium punktowego nr 3 "Rodzaj źródeł energii/biopaliw, biokomponentów", inwestycja w
biogaz (do 200kWe), biopaliwa i biokomponenty, ogniwa fotowoltaiczne (o mocy zainstalowanej nie
przekraczającej 40 kW) otrzymuje 10 pkt. Czy w ramach tego kryterium "źródło" rozumiane jest jako
jedna instalacja wytwórcza?
Chodzi o sytuację, która nie została opisana w przewodniku, kiedy Inwestor zamierza w ramach
jednego projektu stworzyć dwie niezależne instalacje fotowoltaiczne działające w ramach dwóch
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odrębnych liczników, każda do 40 kW. Łączenie ponad 40 kW. Czy w takim wypadku Inwestor otrzyma
10 pkt. za "dwa" źródła ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na potrzeby oceny w ramach
niniejszego kryterium, źródło rozumiane jest jako instalacja wytwórcza o określonej mocy
zainstalowanej. Należy jednak mieć na uwadze, iż instalacje wykorzystujące daną energię odnawialną
(np. energię słoneczną), ze wspólnym punktem przyłączenia do sieci elektrycznej uznaje się za jedną
instalację.
W opisanej przez Pana sytuacji przedmiotowy projekt, mógłby otrzymać 15 punktów (zgodnie z
Załącznikiem do Uchwały Nr 6/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r.).
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