Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 18.05.2016 r.
Czy w sytuacji, gdy projekt przewiduje zakup środków trwałych, Wnioskodawca jest zobowiązany na
etapie wniosku o dofinansowanie dostarczyć oferty na każdy z nabywanych aktywów (s. 11 instrukcji
wypełniania załączników) potwierdzających wysokość oszacowania wartości wydatku, czy ww. zapis
w instrukcji dotyczy tylko sytuacji, w której Wnioskodawca rozpoczął już realizację projektu?
W odpowiedzi na zapytanie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16, Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, iż pozyskanie ofert od potencjalnych wykonawców nie jest uzależnione od stanu
zaawansowania prac przy realizacji projektu. Dysponowanie takimi dokumentami ma na celu
potwierdzenie racjonalności przyjętych cen. Wyjaśnienie w tym zostało zamieszczone na stronie
internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce Nabory wniosków > Działanie 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii > Pytania i odpowiedzi > Pytania i odpowiedzi, które
wpłynęły do 08.05.2016 r.
Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że projekty w ramach Działania 5.1 z założenia będą objęte
pomocą publiczną, zatem w myśl art. 6 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 muszą spełniać efekt zachęty (nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku,
zgodnie z def. o rozpoczęciu prac pkt 23 art. 2). Dodatkowo, w pkt 23 preambuły ww. rozporządzenia
jednoznacznie podkreślono, że „wyodrębnienie kosztów kwalifikowalnych powinno być poparte jasną,
szczegółową i aktualną dokumentacją”.
Jednym z kryteriów oceny projektów jest „dodatkowy efekt ekologiczny w projekcie OZE”.
Wnioskodawca może uzyskać 5 punktów za lokalizację projektu na terenach zdegradowanych. Jako
przykładowe zostały podane składowiska odpadów komunalnych i tereny poprzemysłowe. Zgodnie z
Wytycznymi z zakresu rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawą o
rewitalizacji terenów zdegradowanych nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z terenami
poprzemysłowymi, czy zanieczyszczonymi. Warunkiem uznania obszaru za zdegradowany jest
występowanie na jego terenie stanu kryzysowego spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym).
Więc o zdegradowaniu terenu decydują głównie: sfera gospodarcza, środowiskowa, przestrzennofunkcjonalna, techniczna. Czy punkty w ramach przedmiotowego kryterium będą przyznawane również
projektom zlokalizowanym na ww. obszarach objętych planami rewitalizacji bądź uznanymi przez rady
gmin i miast za zdegradowane?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, iż na potrzeby kryterium „Dodatkowy efekt ekologiczny w projekcie OZE”, tereny
zdegradowane należy rozumieć jako obszary zniszczony technicznie, które zostały dotknięte
poprzednimi sposobami ich zagospodarowania oraz wymagają działań zmierzających do przywrócenia
opłacalności ich ponownego wykorzystania. Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach, dodatkowe 5
pkt. można uzyskać za lokalizację inwestycji na terenach zdegradowanych np. na składowiskach
odpadów komunalnych, terenach poprzemysłowych, co wskazuje na skoncentrowaniu się na redukcji
negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Biorąc pod uwagę powyższe,
w ramach przedmiotowego kryterium nie należy stosować ogólnej definicji terenów zdegradowanych
zawartej w art. 9. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), co
oznacza, że punkty nie będą przyznawane projektom zlokalizowanym na obszarach objętych planami

rewitalizacji ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Czy w ramach konkursu 5.1 do kosztów kwalifikowalnych można zakwalifikować koszty związane
z wzmocnieniem dachu, z wymianą pokrycia dachowego czy też wymianą instalacji elektrycznej? Są to
koszty niezbędne do poniesienia w przypadku instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
Zgodnie z zapisami RPOWP w ramach działania 5.1 "niezbędne jest wsparcie inwestycji w zakresie
wytwarzania energii pochodzącej z OZE, a także jej podłączenie do sieci
dystrybucyjnej/przemysłowej". W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy obowiązkowo należy
przewidzieć odprowadzanie energii do sieci czy też można wytwarzać energię na potrzeby własne,
a ewentualną nadwyżkę odprowadzić do sieci?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, iż w ramach Działania 5.1 do kosztów kwalifikowalnych nie można zakwalifikować
kosztów związanych ze wzmocnieniem dachu, wymianą pokrycia dachowego, czy też wymianą
instalacji elektrycznej. Zgodnie z art. 41 ust. 6 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony
środowiska, nie można uznać się za kwalifikowalne.
Obligatoryjnym warunkiem aplikowania w ramach niniejszego Działania jest odprowadzanie
produkowanej energii do sieci. Jedynie w przypadku MŚP wprowadzono minimalny limit, bowiem
zgodnie z Regulaminem Konkursu, produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca (więcej niż
50%) w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą dokumentacji konkursowej w ramach
działania RPO woj. podlaskiego, działania 5.1 w odniesieniu do projektu, którego celem jest
wybudowanie wolnostojących paneli fotowoltaicznych. Proszę o informację,
1. Czy w sytuacji kiedy wnioskodawca dysponuje postanowieniem RDOŚ, z którego wynika, że
nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a także że w
okolicy nie stwierdzono obszarów i siedlisk Natura 2000, to czy taki dokument (postanowienie
RDOŚ) złożony wraz z formularzem informacji o OOŚ ze strony rpo.wrotapodlasia.pl jest
wystarczający na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie?
2. Jeśli nie, to jakie jeszcze dokumenty bądź załączniki należy złożyć?
3. Czy w powyższym wypadku obowiązkowe będzie złożenie także Deklaracji organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, co następuje.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w zakresie dokumentów związanych
z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko, Wnioskodawca powinien
złożyć obowiązkowo:
1. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (niezależnie od rodzaju projektu),
2. Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą
lokalizującą projekt i obszar/y Natura 2000 (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
projektów infrastrukturalnych),
3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną wydane przez
właściwy terytorialnie organ (RDOŚ) (jeżeli dotyczy).
Jednocześnie IOK informuje, iż zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy ooś przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony
na podstawie art. 63 ust. 1 Ustawy ooś.
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Czy możliwe jest w ramach konkursu dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji
pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych służących do uzyskania energii cieplnej?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest wykonanie instalacji pompy ciepła
oraz kolektorów słonecznych służących do uzyskania energii cieplnej pod warunkiem podłączenia
ww. źródeł ciepła do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
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