Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 08.05.2016 r.
Jeżeli w ramach jednego projektu będą przewidziane 2 mikroinstalacje OZE, jedna zlokalizowana
na obszarze miejskim, druga na obszarze wiejskim, czy wnioskodawca w tej sytuacji uzyska punkty
w pełnej wysokości za lokalizacje inwestycji na obszarze wiejskim?
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w przypadku realizacji w ramach
przedmiotowego projektu kilku instalacji na terenie różnych obszarów (o nieprzekraczalnych mocach
określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020), punkty będą uzależnione od wagi, która wynika z udziału kosztów
kwalifikowalnych w danej lokalizacji do całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Metodologia obliczenia punktacji jest następująca:
[ilość punktów za realizację projektu w gminach miejskich * (wartość kosztów kwalifikowalnych
danego źródła energii/wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)] + [ilość punktów za
realizację projektu w gminach miejsko-wiejskich * (wartość kosztów kwalifikowalnych kolejnego
źródła energii/wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu] + [ilość punktów za realizację
projektu w gminach miejskich * (wartość kosztów kwalifikowalnych kolejnego źródła energii/wartość
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu]

„O jaki poziom dofinansowania może się obiegać mikro przedsiębiorca planujący aplikować
w niniejszym konkursie ?”
W odpowiedzi na Pana zapytanie w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż poziom dofinansowania uzależniony
jest od założeń projektu w zakresie pomocy publicznej. Maksymalny udział środków UE (EFRR) w
wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania
nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
b) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 48 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, intensywność pomocy inwestycyjnej na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych nie może przekroczyć:
 80 % kosztów kwalifikowalnych , zgodnie art. 41 GBER: ust. 6 lit. a) lub b)
 65 % kosztów kwalifikowalnych , zgodnie art. 41 GBER: ust. 6 lit. c).

Zamierzamy realizować projekt polegający na budowie farmy ogniw fotowoltaicznych o mocy do 500
kW. W związku z naborem do konkursu na realizację działania 5.1 "Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii" chciałbym uzyskać informację w następujących zakresach:
1. W momencie składania wniosku należy dysponować gruntem pod realizację projektu? Czy możliwy
jest zakup gruntu wraz z przygotowaniem go do realizacji projektu?
2. Czy w momencie składania wniosku grunt musi posiadać warunki przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej o właściwej dla danego projektu mocy?
W odpowiedzi na Pana pytania, IOK informuje, że w momencie składania wniosku Wnioskodawca
powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu tj.
własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, umowy dzierżawy.
Informacje w tym zakresie powinny zostać zawarte zarówno w części opisowej dokumentacji
aplikacyjnej, jak i Oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
realizacji projektu. Powyższe ma na celu potwierdzenie wykonalności technicznej realizacji projektu,
co będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium merytorycznego dopuszczającego ogólnego
(obligatoryjnego).
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 możliwe jest kwalifikowanie wydatków związanych z zakupem gruntów niezabudowanych
i zabudowanych, lecz maksymalny limit nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów
opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%.
W momencie składania wniosku instalacja fotowoltaiczna nie musi posiadać warunków przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej o właściwej dla danego projektu mocy. Należy jednak podkreślić, iż
warunki przyłączeniowe należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
(w przypadku wyboru projektu do dofinansowania). Warto jednak rozważyć wcześniejsze wystąpienie
do operatora energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia instalacji o mocy 500
kW z racji na dostępność/ lub jej brak wolnych mocy przyłączeniowych w danej lokalizacji.
Witam. Dotyczy naboru wniosków na fotowoltaikę, mam pytanie. Za ile będę sprzedawał energię
elektryczną?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16, Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że to Wnioskodawca określa cenę za jaką sprzedawał będzie energię elektryczną
wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej. Należy podkreślić, iż dane prognozowane, w tym
również planowanych wielkości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej należy zaprezentować
poprawnie zarówno w części dotyczącej realności założeń, jak i wyliczeń arytmetycznych. Przewodnik
po kryteriach na str. 18 wskazuje, iż „w przypadku, gdy sprzedaż prądu będzie realizowana na rynku
konkurencyjnym, Wnioskodawca w wielkości przychodów powinien uwzględnić średnią cenę
sprzedaży energii ogłoszoną przez Prezesa URE”.
Czy możliwe jest składanie wniosku, który polegał będzie na instalacji jednostki kogeneracyjnej wraz z
instalacją paneli fotowoltaicznych?
Obecnie ciepło i energia elektryczna dostarczane są z sieci.
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16, Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że możliwe jest wsparcie projektu polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej
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i jednocześnie budowy jednostki kogeneracyjnej. Należy jednak pamiętać, iż celem Działania 5.1 nie
jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zakupu
energii elektrycznej i cieplnej (produkcja energii elektrycznej i cieplnej z OZE), lecz rozproszona
produkcja energii z odnawialnych źródeł energii.
Czy zapis w dokumentacji konkursowej (instrukcja wypełniania załączników):
"W celu potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku oraz zachowania zasady
konkurencyjności, niezbędne jest dostarczenie stosownej dokumentacji, np. co najmniej 3 oferty na
każde z nabywanych aktywów, potwierdzającej wyboru oferenta w trybie konkurencyjnym."
oznacza, że rozpoznanie rynku należy udokumentować (3 oferty) już na etapie tworzenia kosztorysu
inwestorskiego ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16, Instytucja Organizująca
Konkurs (IOK) informuje, iż wszelkie wydatki rozliczane w ramach realizacji projektu powinny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. W zależności od typu
Wnioskodawcy/Beneficjenta zastosowanie mają adekwatne zapisy Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Racjonalność wydatków i realność przyjętych cen jest przedmiotem oceny w ramach kryterium
pn. Wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami działania, precyzyjnie określone,
racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu. Dlatego też, kosztorys inwestorski powinien
spełniać wymogi wynikające z dokumentacji konkursowej. Jednakże, na etapie składania wniosku
Wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładania 3 ofert, lecz w przypadku wątpliwości pojawiających
się w trakcie oceny, Oceniający może wystąpić do Wnioskodawcy z prośbą o przedłożenie
dokumentów potwierdzających prawidłowość oszacowania.
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