Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 23.05.2016 r.
Przedsiębiorstwo z sektora MŚP pragnie pozyskać dofinansowanie na budowę instalacji
fotowoltaicznej. Z informacji otrzymanych na infolinii dowidziałem się że MŚP powinno wybudować
taką instalację żeby ponad połowę energii sprzedać do zakładu energetycznego.
1. Zakładając że przedsiębiorca zużywa rocznie 20000kWh energii to wybudowana instalacja
powinna pozwolić wyprodukować przynajmniej dwa razy więcej energii?
2. Co w sytuacji gdy w kolejnym roku przedsiębiorca zainwestuje w nowe maszyny i zużycie
energii wzrośnie np. do wartości 30000kWh rocznie? W danym przypadku więcej energii
wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną zostanie skonsumowanej na miejscu.
3. Czy konieczność sprzedaży wyprodukowanej energii dotyczy tylko MŚP czy także innych grup
beneficjentów?
W odpowiedzi na Pana zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, że, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu
podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są m.in. mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, dla których produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii
ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu. Wymóg sprzedania minimum
50% energii wyprodukowanej z instalacji OZE jest warunkiem dostępowym, kwalifikującym podmiot
z sektora MŚP do aplikowania w ramach naboru z Działania 5.1. Należy zaznaczyć, że spełnienie tego
warunku będzie podlegać monitorowaniu w całym okresie trwałości.
Dodatkowo, IOK wyjaśnia, iż konieczność sprzedaży wyprodukowanych nadwyżek energii dotyczy
wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach przedmiotowego, jednakże wyłącznie
w przypadku przedsiębiorców z sektora MŚP wprowadzono minimalny limit energii sprzedawanej
do sieci, co wynika z wewnętrznej „demarkacji” Programu z Działaniem 5.2 Efektywność
energetyczna w przedsiębiorstwach.
Czy w sytuacji skorzystania z kalkulatora z programu BOCIAN do liczenia kosztów kwalifikowalnych
(koszty projektu – koszty instalacji referencyjnej) bazując na pdst. lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014:
1. musimy dodatkowo wyłączyć z kosztów kwalifikowalnych koszty ogrodzenia, bądź instalacji
monitoringu wizyjnego, czy też są one niejako zawarte w kosztach instalacji referencyjnej?
Pytanie wynika z tego, że na etapie oceny merytorycznej wniosków z konkursu grudniowego
dostaliśmy prośbę o przesunięcie tego rodzaju kosztów do niekwalifikowalnych (bazowaliśmy
wówczas na lit. c) Rozporządzenia nr 651/2014.)
2. czy można odjąć od kosztów inwestycji, koszty instalacji referencyjnej bez dyskontowania?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
(IOK) informuje, iż w Instrukcji wypełniania Kalkulatora z programu BOCIAN do liczenia kosztów
kwalifikowalnych jednoznacznie wskazano: W punkcie "koszt inwestycji w OZE" należy ująć jedynie
wydatki bezpośrednio związane z budową, rozbudową, modernizacją jednostki wytwarzania energii
wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. W związku z tym, koszty
ogrodzenia, bądź instalacji monitoringu wizyjnego nie są bezpośrednio związane z budową instalacji
oraz nie są niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej.
W kalkulatorze Bocian koszty inwestycji referencyjnej nie są dyskontowane - podano Koszt
jednostkowy inwestycyjny elektrowni węglowej [zł/MW].

Witam,
w nawiązaniu do ogłoszonego konkursu (nr naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) proszę
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy w celu uwiarygodnienia projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych (wyciąg
z dokumentacji technicznej) możliwe jest przedłożenie programu funkcjonalno-użytkowego, jako
załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. Podmiot zamierza realizować projekt w trybie
zaprojektuj i wybuduj.
W odpowiedzi na Pani zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w aktualnym
konkursie w ramach Działania 5.1 nie ma możliwości realizacji projektu w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”.
Jednocześnie, IOK wyjaśnia, że w przypadku projektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę, należy dołączyć dokumentację techniczną w uproszczonej formie, co najmniej w
następującym zakresie: charakterystyka przedsięwzięcia, opis przewidzianych rozwiązań
technicznych, przedmiot inwestycji (rodzaj, ilość etc.) oraz plan sytuacyjny obiektu. Zakres
wskazanych informacji mógłby być ujęty w Programie funkcjonalno-użytkowym.

Jeśli wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, z Regulaminu konkursu wynika, że JST
musi posiadać przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Nie ma natomiast informacji o konieczności
sprzedaży energii. Czy oznacza to, że jst ma obowiązek sprzedawać nadwyżkę energii? Czy możliwe
jest zastosowanie mechanizmu bilansowania - energia produkowana przez instalację zakupioną przez
jst w ramach projektu dostarczana do lokalnej sieci dystrybucyjnej rozliczana jest poprzez
odejmowanie jej od ilości zużytej energii z sieci elektroenergetycznej. W takim rozliczeniu od ilości
energii zakupionej przez jst odejmowano by ilość energii wytworzonej i oddanej do sieci (Art. 41 ust.
14 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozliczenie z tytułu różnicy
między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej
sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art.
19 ust.1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy
sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo
energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń
pomiarowo-rozliczeniowych.
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 Instytucja Organizująca Konkurs
informuje, że w ramach naboru wniosków z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii, nie wskazano żadnych wymogów nakazujących sprzedaż wytworzonej energii
w źródłach odnawialnych w odniesieniu do potencjalnych beneficjentów, w tym jst (poza mikro-,
małymi i średnimi przedsiębiorstwami). Należy jednak pamiętać, iż w ramach niniejszego Działania
istnieje obowiązek podłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej, a tym samym sprzedaży niewykorzystanej energii. Celem Działania 5.1
nie jest zwiększenie efektywności energetycznej, m.in. budynków użyteczności publicznej poprzez
obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i/lub cieplnej, tylko rozproszona produkcja energii
z odnawialnych źródeł energii. Dlatego też, w ramach przedmiotowego konkursu nie będą
kwalifikowalne projekty wpisujące się swoim zakresem w Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w
sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Z uwagi na powyższe, nie ma
możliwości wsparcia inwestycji z zakresu wytwarzania energii, która z góry zakłada wykorzystanie jej
tylko i wyłącznie na własne potrzeby.
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