Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 15.02.2017 r.
Czy możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w ramach działania skierowanego na wspieranie
inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w następującym przypadku:
Inwestor planuje budowę od kilkunastu do kilkuset mikroinstalacji służących do produkcji energii
elektrycznej (do 40kW każda), które opierać się będą na wykorzystaniu energii promieniowania
słonecznego. Każda z mikroinstalacji będzie zainstalowana w innej lokalizacji (jednak wszystkie w woj.
podlaskim). Łączna moc wszystkich instalacji w projekcie nie będzie przekraczać 2 MWe.
W świetle powyższego stanu faktycznego, zwracam się z zapytaniem czy inwestycja, której celem jest
budowa wielu mikroinstalacji (do 40kW każda), opierających się o energię promieniowania
słonecznego, w różnych lokalizacjach na terenie województwa podlaskiego, o łącznej mocy
nieprzekraczającej 2 MWe będzie mogła być kwalifikowana w ramach Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii?
Podstawą kwalifikowania projektu z Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
jest konieczność realizacji założonych celów bezpośrednio przez Wnioskodawcę. W związku z
powyższym, jeśli celem projektu jest produkcja energii elektrycznej przez mikroinstalacje
fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2MWe, to musi to dotyczyć bezpośrednio samego Wnioskodawcy a
nie osób fizycznych dla których zainstalowano instalacje. Innymi słowy – nie może wystąpić sytuacja,
w której Wnioskodawca realizuje projekt polegający na zbyciu powstałej infrastruktury w ramach
projektu na rzecz osób fizycznych, a tylko pośrednio produkuje energię elektryczną. Przychody, jakie
będzie generował projekt (sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje
fotowoltaiczne) muszą dotyczyć Wnioskodawcy i nie mogą stanowić pożytku na rzecz osób fizycznych,
dla których zostaną zainstalowane mikroinstalacje fotowoltaiczne. Mimo, że zapisy Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ogólnie wskazują, że pomoc może zostać
udzielona na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, to należy pamiętać, że stroną ewentualnej
Umowy o dofinansowanie realizacji projektu jest właśnie Wnioskodawca, realizujący projekt w ramach
Działania 5.1.
__________________________________________________________________________________
1. Czy w ramach naboru dopuszczalna jest realizacja projektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj",
a tym samym przewidującym dostarczenie na etapie aplikowania programu funkcjonalno użytkowego w miejsce projektu technicznego?
W ramach przedmiotowego naboru nie jest dopuszczalna realizacja projektów w trybie "zaprojektuj
i wybuduj". Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników
w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę dopuszcza się dostarczenie uproszczonej
dokumentacji projektowej określającej rodzaj, zakres, sposób i termin rozpoczęcia wykonywania robót
budowlanych oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia,
uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W związku z tym, możliwe jest dostarczenie
programu funkcjonalno-użytkowego, przy sporządzeniu którego można posłużyć się wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).
2. Czy koszt opracowania projektu funkcjonalno - użytkowego, studium wykonalności
stanowiących załącznik do wniosku o przyznanie pomocy stanowi koszt kwalifikowalny?
Koszt opracowania projektu funkcjonalno – użytkowego jest kosztem kwalifikowalnym, natomiast
koszt studium wykonalności nie może być potraktowany jako koszt kwalifikowalny. Instytucja
Organizująca Konkurs (dalej IOK) wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach
niniejszego konkursu nie ma możliwości kwalifikowania kosztów pośrednich tj. kosztów, które nie są
związane ściśle z przedmiotem projektu, np. kosztów promocji projektu w postaci tablic
informacyjnych, kosztów zarządzania/administrowania projektem, czy usług doradczych oraz studium
wykonalności/biznes planu/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji.
1. Jak należy interpretować zapis: 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. Czy jeśli Wnioskodawca planuje projekt, w wyniku którego powstania instalacja OZE
produkująca energię na potrzeby własne i cała wyprodukowana energia zostanie w ten sposób
zagospodarowana, to musi on mieć podłączenie do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej?
IOK nie narzuca konieczności podłączenia powstałej instalacji OZE produkującej energię elektryczną
lub cieplną do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, jednakże należy mieć na uwadze, że takie podłączenie
może wynikać z parametrów technicznych konkretnej instalacji i warunkować jej prawidłową pracę.
2. 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. Czy instalacja OZE, która powstania
w wyniku projektu, musi jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepła? A zatem
niemożliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekt, polegający na budowie tylko instalacji
fotowoltaicznej, wytwarzającej tylko energię elektryczną ze słońca?
Zgodnie z Regulaminem konkursu instalacja OZE powstała w wyniku realizacji 3 typu projektów może
wytwarzać energię elektryczną lub cieplną. IOK nie narzuca konieczności realizacji projektów, w
których jednocześnie wytwarzane są oba typy energii.
Moje pytanie dotyczy działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia
odnawialna: słoneczna), ponieważ jako Gmina planujemy złożyć wniosek o dofinasowanie na montaż
kolektorów słonecznych i budowę ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców:
1. Czy beneficjentami mogą być mieszkańcy, którzy prowadzą działalność rolniczą? Sytuacja
dotyczy przypadku (na terenie naszej Gminy 95% takich przypadków) na jednej nieruchomości
znajduje się budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, które są wykorzystywane do
działalności rolniczej. Wytworzona energia cieplna czy elektryczna będzie wykorzystywana
tylko do celów mieszkaniowych danego rolnika, co będzie potwierdzał zamontowany podlicznik
lub drugi licznik energii.
W przypadku, gdy energia elektryczna lub energia cieplna będzie wykorzystywana wyłącznie na cele
mieszkaniowe (potrzeby budynku mieszkalnego) nie ma przeciwskazań, aby mieszkaniec prowadzący
działalność rolniczą mógł zostać beneficjentem końcowym w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach energii (typ 1: energia odnawialna: słoneczna). Decydującym
o zakwalifikowaniu danego mieszkańca do wsparcia jest określenie przeznaczenia wytworzonej energii
cieplnej i /lub elektrycznej, bowiem zgodnie z warunkami konkursu dopuszcza się jedynie możliwość
wykonania instalacji na cele socjalno-bytowe ściśle związane z budynkiem mieszkalnym. W
analizowanym przypadku, bez znaczenia pozostaje fakt, że na tej samej nieruchomości są zlokalizowane
budynki gospodarcze służące prowadzonej działalności rolniczej.
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2. W jednym wniosku planujemy złożyć o dofinansowanie około 50 instalacji z kolektorami
słonecznymi i około 30 instalacji fotowoltaicznych. Kolektory i ogniwa będą montowane na
odrębnych budynkach. Proszę wskazać: w kryterium rodzaj źródeł energii ile punktów mamy
szansę otrzymać?
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, w ramach kryterium pn. Rodzaj
źródeł energii Wnioskodawca może uzyskać 10 punktów za montaż kolektorów słonecznych lub/i
instalacji fotowoltaicznej do 5 kW, zaś montaż instalacji fotowoltaicznych powyżej 5 kW wiąże się
z nie przyznaniem punktów.
W przypadku, gdy połowa z montowanych w ramach projektu instalacji fotowoltaicznych będzie
przekraczała moc 5 kW wyliczenia będą kształtowały się następująco:
65 (kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne do 5 kW): 80 (ogólna ilość instalacji OZE) = 0,81.
Wnioskodawca otrzyma 8,1 punktu na niniejsze kryterium (10 punktów x 0,81)= 8,1 punktu.
1. II typ projektów na własne potrzeby - czy 100% wytworzonej energii z fotowoltaiki musi być
wykorzystywana na potrzeby własne?
Typ 2 projektów z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii polega na
wytwarzaniu energii z OZE i wykorzystaniu jej na własne potrzeby. Moc instalacji urządzeń OZE
powinna być tak dobrana, aby w możliwie maksymalnym stopniu zaspokoić potrzeby własne
Wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną. W przypadku
wystąpienia nadwyżek, dopuszcza się wprowadzanie nadwyżek energii elektrycznej do systemu
elektroenergetycznego.
2. Wśród beneficjentów w typie projektów II i III wymienieni są producenci rolni – czy to oznacza,
iż nie są oni wykluczeni z przystąpienia do konkursu? Zwykle z RPO działalność rolnicza jest
wykluczona ( Na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)
Rolnicy/producenci rolni mogą ubiegać się o wsparcie w ramach typu 2 i 3 niniejszego konkursu, przy
czym zastosowanie mają poniższe warunki:
z dofinansowania wykluczeni są rolnicy/producenci rolni zajmujący się produkcją podstawową
produktów rolnych zarówno na podstawie art.1 ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wsparcie innej działalności niż
związanej stricte z produkcją podstawową produktów rolnych możliwe jest w ramach innych
obszarów, gdy zapewniono rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by
działalność wykluczona nie odnosiła korzyści z przyznanej pomocy de minimis. Niezbędne jest
wprowadzenie odrębnej ewidencji1 działalności wspieranej ze środków publicznych oraz
pozostałych rodzajów działalności, czyli takie wyodrębnianie przychodów i kosztów
związanych ze wspieraną działalnością, które uniemożliwi przenoszenie środków pomocowych
między różnymi pozycjami bilansowymi.
 możliwe jest uzyskanie wsparcia na rzecz podstawowej produkcji artykułów rolnych na mocy
art.1 ust.3 b 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, bowiem mimo wykluczenia ww. rodzaju działalności, wsparcie OZE stanowi pomoc
na ochronę środowiska, która nie powoduje wykluczenia. W związku z powyższym, nie ma
obowiązku prowadzenia rozdzielności rachunkowej i monitorowania, czy przeniesiono korzyści

Przez odrębną ewidencję należy rozumieć – zgodnie z art. 2 pkt 8 w związku z art. 8 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o
przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości
finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) – ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg
rachunkowych przedsiębiorcy, w tym prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów związanych z działalnością wspieraną
oraz pozostałą działalnością na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
1
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na działalność związaną z produkcją podstawowych produktów rolnych. Powyższe stanowisko
zostało potwierdzone w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z formą papierową Wniosku ( 2 segregatory zawierające
Wniosek i wymagane dokumenty) konieczne jest dostarczenie płyty CD, na której ma być tylko
Biznes Plan w PDF oraz arkusze kalkulacyjne dla rachunkowości pełnej lub uproszczonej.
Zgodnie z Regulaminem konkursu wymagane jest przedłożenie w wersji elektronicznej następujących
załączników:
 studium wykonalności/biznes planu/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji
inwestycji w wersji elektronicznej w formacie PDF,
 modelu finansowego/arkuszy kalkulacyjnych w wersji elektronicznej w formie aktywnego
arkusza kalkulacyjnego w formacie XLS lub równoważnym (nie wymaga się dostarczania
modelu finansowego/arkuszy kalkulacyjnych w wersji papierowej).
4. Prosimy o potwierdzenie, że przedsiębiorca jako załącznik do Wniosku przedstawia Biznes Plan
a nie Studium Wykonalności
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, przedsiębiorca przedkłada Biznes Plan lub Dokument
potwierdzający zasadność realizacji inwestycji (w zależności od indywidualnego wyboru przez
Wnioskodawcę).
5. Dokumenty związane z przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko –
Instalacje fotowoltaiczne usytuowane na dachach istniejących budynków nie są instalacjami
znacząco ani potencjalnie znacząco odziaływujące na środowisko. Czy w związku z tym w
przypadku projektów na fotowoltaikę usytuowaną na dachach istniejących budynków konieczne
jest przedłożenie do Wniosku tylko Formularza w zakresie OOŚ? Czy konieczne jest też
przedstawienie Zaświadczenia odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Natura 2000?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na
Środowisko jest załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich Wnioskodawców, niezależnie od rodzaju
projektu, zaś Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nie jest
wymagana dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym. Montaż instalacji fotowoltaicznej na
dachach istniejących budynków zalicza się do tego typu projektów, zatem nie ma konieczności
przedstawiania zaświadczenia.
6. Instalacja fotowoltaiczna do 40 kW nie wymaga pozwolenia na budowę. Prosimy o
potwierdzenie, że w takim przypadku załącznikiem 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej może
być Program Funkcjonalno Użytkowy.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na
budowę dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, np.
programu funkcjonalno-użytkowego.
7. Czy dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 40 kW konieczne jest przedłożenie Wyciągu z
dokumentacji technicznej? Czy można też przedłożyć Program Funkcjonalno Użytkowy?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników dla projektów wymagających uzyskania pozwolenia na
budowę konieczne jest przedłożenie wyciągu z projektu budowlanego zgodnego z § 3.1 Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm).
W związku z powyższym, dostarczenie programu funkcjonalno-użytkowego w tym przypadku nie jest
możliwe.
8. Dokument potwierdzający zasadność realizacji inwestycji – czy jest konieczność przedkładania
tego załącznika w sytuacji, gdy Wnioskodawca przedkłada Biznes Plan? Jeśli tak, to czy jest
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przygotowany przez Państwa arkusz kalkulacyjny do przedstawienia danych w tym dokumencie,
czy tez Wnioskodawca sam konstruuje taki arkusz?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, Biznes Plan jest dokumentem zamiennym w stosunku
do Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji. Jeżeli Wnioskodawca posiada już
Biznes Plan, wówczas nie ma konieczności przedkładania Dokumentu potwierdzającego zasadność
realizacji inwestycji. Wnioskodawca dokonuje indywidualnego wyboru rodzaju dokumentu.
W przypadku, gdy Wnioskodawca podejmie decyzję o dostarczeniu Dokumentu potwierdzającego
zasadność realizacji inwestycji, może skorzystać z arkuszy kalkulacyjnych, które stanowią załącznik do
Biznes Planu.
Jednocześnie, IOK wyjaśnia że, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia minimalnego
zakresu informacji właściwych dla Biznes Planu/Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji
projektu, co może determinować rodzaj informacji wykazywanych w arkuszach kalkulacyjnych.
9. W dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji jest napisane, iż celem
potwierdzenia sposobu szacowania wydatków jest dostarczenie dokumentacji z
przeprowadzonej analizy rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w projekcie
( co najmniej 3 oferty na każdy z nabytych aktywów) – czy to oznacza, że każdy Wnioskodawca
musi wcześniej zrobić takie rozpoznanie rynku? Oferty cenowe od co najmniej 3 wykonawców
należy przedłożyć wraz z Wnioskiem?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, w Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji
inwestycji Wnioskodawca powinien wskazać na jakiej podstawie oszacował koszty kwalifikowalne
projektu. Jedną z możliwości takiego oszacowania kosztów jest dostarczenie dokumentacji
z przeprowadzonej analizy rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w Projekcie (co
najmniej 3 oferty na każde z nabywanych aktywów). Zapis ten należy traktować jako przykładowy
sposób spełnienia warunku szacowania kosztów, bowiem ostateczne wartości zostaną zweryfikowane
w momencie przeprowadzenia procedury wyboru dostawców urządzeń (zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
10. Udostępnili Państwo Kalkulator_obliczenia_PV_do_instalacji_fotowoltaicznych – czy ten
załącznik należy stosować dla każdej instalacji fotowoltaicznej bez względu na moc? Czy ten
kalkulator stanowi integralną część jakiegoś załącznika, jeśli tak, to jakiego?
Załącznik ten udostępniony został jako dokument pomocny m.in. przy obliczeniu niezbędnej mocy
instalacji w stosunku do zapotrzebowania energii w gospodarstwie. Nie stanowi on integralnej części
innego załącznika i nie jest wymagane jego przedkładanie.
11. Kosztorys inwestorski – czy jest obowiązkowy dla instalacji fotowoltaicznych realizowanych w
Przedsiębiorstwach? Nawet jeśli budowa instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę? Czy
jeśli Wnioskodawca nie rozpoczął jeszcze budowy instalacji i nie dokonał jeszcze wyboru
Wykonawcy musi przedkładać dokumentację z przeprowadzonej analizy rynku w postaci
pozyskanych
ofert/wycen?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników jeśli budowa instalacji nie wymaga pozwolenia na
budowę, wówczas dopuszcza się możliwość złożenia kosztorysu inwestorskiego w formie uproszczonej,
z którego jednoznacznie będą wynikać zaprezentowane koszty w sposób jasny, szczegółowy oraz
uwzględniający nie tylko ilości, ale również ceny jednostkowe poszczególnych wydatków. W celu
potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku, Wnioskodawca zobowiązany jest do
potwierdzenia zadeklarowanych wartości. Dokumentacja z przeprowadzonej analizy rynku w postaci
pozyskanych ofert/wycen stanowi jedynie przykład potwierdzenia racjonalności oszacowanego
wydatku. Dopuszcza się również uwiarygodnienie przyjętych wartości w inny sposób, np. poprzez
wskazanie linków do stron internetowych potencjalnych dostawców.
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Przedsiębiorca chciałby otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła, kolektorów
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Wytworzona energia będzie wykorzystane na potrzeby własne do
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Urządzenia nie mają technicznej
możliwości podłączenia do sieci przesyłowej ze względu na lokalizację projektu na obszarze wiejskim,
lecz będą wykorzystane do produkcji energii na potrzeby własne. Czy taki projekt kwalifikuje się do
wsparcia w ramach niniejszego konkursu?
Zaproponowany projekt jak najbardziej kwalifikuje się do wsparcia. IOK nie narzuca konieczności
podłączenia powstałej instalacji OZE produkującej energię elektryczną lub cieplną do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej, jednakże należy mieć na uwadze, że takie podłączenie może wynikać z
parametrów technicznych konkretnej instalacji i warunkować jej prawidłową pracę - w szczególności
dotyczyć to może systemów fotowoltaicznych. Oczywiście możliwym rozwiązaniem w przypadku
fotowoltaiki na własne potrzeby przedsiębiorcy jest praca w tzw. systemie (off-grid) bazującym na
urządzeniach służących do akumulacji wyprodukowanej energii z instalacji fotowoltaicznej
i stanowiącym autonomiczny system nie połączony z siecią elektroenergetyczną.
Witam serdecznie, w zawiązku z ogłoszeniem naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17, Gmina XXX
prosi o odpowiedź na poniższe zapytanie:
1. Czy Program Funkcjonalno-Użytkowy może być jeden na cały projekt – jeśli w projekcie
przewiduje się montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na
budynkach mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej? Czy powinien być
oddzielny PFU na instalację OZE na budynkach mieszkalnych oraz odrębny PFU na instalację
OZE na budynkach użyteczności publicznej?
Zgodnie z Regulaminem konkursu w jednym wniosku o dofinansowanie można aplikować o wsparcie
wyłącznie w ramach jednego typu projektu. Jeżeli Gmina chce zrealizować inwestycję polegającą na
montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (1
typ projektu) oraz instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej (2 typ projektu), musi
przygotować 2 odrębne dokumentacje aplikacyjne.
Jednocześnie, IOK zwraca uwagę, że w ramach 1 typu projektów nie jest możliwy montaż pomp ciepła.

Chcielibyśmy ubiegać się w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie w ramach typu 1.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna). Gmina XXX znajduje się
w BOF i zamierzamy przystąpić do Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF. Czy w związku z powyższym, możemy być Beneficjentem konkursu
wskazanego w tytule?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach 1 typu projektów „wsparcia nie uzyskają projekty
realizowane na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przez Beneficjentów Poddziałania
5.4.2.”.
Powyższe wykluczenie dotyczy Wnioskodawców z terenu BOF, którzy w strategii ZIT BOF założyli
modernizację źródeł ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych lub budowę mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na
terenie danej gminy, w szczególności zakup i montaż instalacji solarnych, zakup i instalacja ogniw
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz instalacja kolektorów słonecznych dla
uzyskania ciepłej wody użytkowej. W związku z tym, w sytuacji, gdy dana gmina nie realizowała ww.
przedsięwzięć w ramach Poddziałania 5.4.2, możliwe jest aplikowanie o środki w przedmiotowym
konkursie.

1. Czy koszt usługi nadzoru inwestorskiego stanowi wydatek kwalifikowalny do objęcia pomocą w
ramach działania?
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Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 – wydatki związane z nadzorem inwestorskim mogą być kwalifikowalne, o ile zostaną
spełnione warunki zapisane w rozdziale 6.2 pkt 3 ww. Wytycznych.
2. Czy koszt zakupu i montażu urządzenia opomiarowującego wskazującego ilość zużytej energii
na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, w tym rolnicza o którym mowa na str. 7 tiret 4 Regulaminu konkursu stanowi
koszt kwalifikowalny?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach 1 typu projektów wspierane będą inwestycje
dotyczące montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
oraz produkcji energii elektrycznej lub/i ciepła na potrzeby własne mieszkańców. Głównym warunkiem
niniejszego typu projektów jest konieczność przeznaczenia energii elektrycznej lub cieplnej
wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych wyłącznie na własne potrzeby
mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym działalności rolniczej. W przypadku gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka,
siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, na
ostatecznym odbiorcy pomocy tj. właścicielu nieruchomości leży obowiązek wykazania, iż energia
wyprodukowana w instalacji OZE nie jest zużywana na potrzeby prowadzonej działalności.
Podsumowując, nie jest możliwe objęcie wsparciem budynków, w których wykonywana jest działalność
gospodarcza, w tym rolnicza, a tym samym, koszt opomiarowania stanowi koszt niekwalifikowalny.
3. Gmina planuje wykonanie ok. 50 instalacji kolektorów słonecznych i ok. 10 instalacji
fotowoltaicznych. Czy w ramach naboru kwalifikowalne są projekty zakładające zarówno
montaż kolektorów słonecznych jak i ogniw fotowoltaicznych (a nie stanowiących urządzeń
hybrydowych), na dachach gospodarstw domowych, na potrzeby własne. W niniejszym pytaniu
przedstawiona jest sytuacja w której dopuszcza się możliwości zainstalowania zarówno
fotowoltaiki jak i kolektorów do podgrzewania wody, w ramach projektu, dla jednego
gospodarstwa domowego. Czy wyżej przedstawione - 2 - instalacje nie sprzężone z sobą,
a posadowione na dachu gospodarstwa domowego, będą stanowiły przesłankę do doliczenia
5 pkt. o których mowa w pkt. 3 Kryteriów merytorycznych szczegółowych - rodzaj źródeł energii.
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, poprzez instalację hybrydową
rozumie się kolektory słoneczne + ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na dachu jednego budynku lub
produkujące energię na potrzeby jednego budynku. Aby uzyskać dodatkowe 5 punktów w ramach
kryterium pn. Rodzaj źródeł energii, to w złożonym projekcie musi wystąpić więcej niż 25% instalacji
hybrydowych.
Powyższy przykład dotyczy instalacji mieszanych, których nie należy utożsamiać z instalacją
hybrydową, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
W związku z tym, mimo użycia w przedmiotowym kryterium określenia "instalacja hybrydowa"
warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy w ramach jednego gospodarstwa domowego zostaną
zainstalowane 2 różne instalacje bez konieczności połączenia ze sobą.
4. Czy w ramach projektu kwalifikowalny będzie koszt zakupu urządzeń oraz oprogramowania
służących do zdalnego monitorowania urządzeń (produkowana energia, sprawność
i wydajność urządzeń)?
Zgodnie z zapisami Pkt 10 Regulaminu konkursu, nie ma możliwości kwalifikowania kosztów, które
nie są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Należy uznać, iż koszt zakupu urządzeń oraz
oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń (produkowana energia, sprawność i
wydajność urządzeń) nie jest wydatkiem niezbędnym do osiągnięcia celów projektu, a więc produkcji
energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne mieszkańców. Montaż urządzeń i oprogramowania do
zdalnego monitorowania parametrów kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych nie ma
wpływu na zwiększenie efektywności produkcji energii z OZE.
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5. W przypadku gdy na budynku mieszkalnym nie będzie możliwości montażu instalacji ogniw
fotowoltaicznych (np. mała połać dachu , nachylenie dachu w nieodpowiednią stronę świata północ), natomiast będzie możliwość montażu na budynkach służących do działalności rolniczej
(stodoła, chlewnia), lecz podłączenie tej instalacji przeprowadzi się do budynku mieszkalnego
rolnika i tylko budynek mieszkalny będzie wykorzystywał wyprodukowany prąd. Czy takie
rozwiązania techniczne będą zakwalifikowane do dofinansowania ?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „nie ma konieczności posadowienia instalacji
fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego, jednak cała energia
wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego”.
W związku z powyższym, istnieje możliwość montażu instalacji OZE na innym budynku, w tym
przeznaczonym do prowadzenia działalności rolniczej.
W związku z ogłoszonym konkursem Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
(energia słoneczna), zwracam się z prośbą o informacje dotyczącą działalności zarejestrowanych pod
adresem zamieszkania, a faktycznie prowadzonych poza miejscem zamieszkania, są to przeważnie
jednoosobowe działalności gospodarcze z miejscem wykonywania poza siedziba wskazanej w rejestracji
działalności gospodarczej( usługi budowlane, firmy działające poza granicami Polski, firmy
przewozowe
itp.
)
.
Proszę
o
doprecyzowanie
zapisu
z
ogłoszenia:
„W przypadku gdy, na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza,
w celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytworzonej na potrzeby własne
należy zamontować opomiarowanie…..”, czy w takich w przypadku należy zamontować dodatkowe
opomiarowanie?
Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniem w ramach typu nr 1 projektu objęte są inwestycje
„z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (…)”.
Powyższe dotyczy sytuacji, gdy w danym budynku jest prowadzona faktyczna działalność. Sam fakt
rejestracji działalności gospodarczej/rolniczej w budynku mieszkalnym nie dyskwalifikuje danego
gospodarstwa domowego z możliwości ubiegania się o wsparcie.
W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest działalność
gospodarcza, w tym rolnicza, na odbiorcy końcowym pomocy, tj. właścicielu nieruchomości leży
obowiązek wykazania, iż energia wyprodukowana w instalacji OZE nie jest zużywana na potrzeby
prowadzonej działalności. W tym celu, należy dokonać montażu dodatkowego opomiarowania.
Jak należy rozumieć zapis w przypadku kolektorów słonecznych:“Warunki szczegółowe:
 energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub
kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby
mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do
rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. W przypadku gdy, na danej
nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza, w celu
zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytworzonej na potrzeby
własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na
potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynk-u/-ach, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, w tym rolnicza”
Jak opomiarować część mieszkalną i część przeznaczoną pod działalność gospodarczą? Czy można
zamontować kolektor o mocy pokrywającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę całego budynku, a rozliczyć
w kosztach kwalifikowalnych koszt odnoszący się do energii zużytej na potrzeby części mieszkalnej?
Podobnie czy można ująć we wniosku na dofinasowanie nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, w
których zarejestrowana jest działalność gospodarcza osób fizycznych - taka, jak np. kosztorysowanie,
projektowanie, usługi księgowe i.t.p oraz usługi świadczone poza siedzibą np. budowlane czy
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transportowe czy też działalność rolnicza?. W mieszkaniu nie ma wydzielonego biura i nie wydzielonego
sanitariatu, zaś dokumenty znajdują się w regale lub innej szafce.
Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniem w ramach typu nr 1 projektu objęte są inwestycje
„z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza(…)”.
W związku z powyższym, do dofinansowania mogą być uwzględnione wyłącznie takie budynki, które
są przeznaczone do celów socjalno-bytowych bez jednoczesnego prowadzenia w nich działalności
gospodarczej i/lub rolniczej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w danym budynku zarejestrowano
działalność, lecz fizycznie nie jest ona prowadzona, co wynika z jej charakteru (np. usługi świadczone
poza siedzibą). Niemożliwe jest wsparcie obiektów, w których jednocześnie są świadczone usługi typu:
księgowość, kosztorysowanie, o czym mowa w zapytaniu - mimo, że Wnioskodawca dokonałby
wyodrębnienia tej części przy zastosowaniu przyjętej metodologii.
Odnosząc się do konieczności opomiarowania, w przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja,
działka, siedlisko etc.) prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, na
odbiorcy końcowym pomocy, tj. właścicielu nieruchomości leży obowiązek wykazania iż energia
wyprodukowana w instalacji OZE nie jest zużywana na potrzeby prowadzonej działalności. Spełnienie
ww. warunku umożliwi montaż dodatkowego opomiarowania.
1. Proszę o udzielenie informacji czy w tym działaniu możliwe jest finansowanie zakupu kotła na
pellet drzewny (biomasa) do produkcji ciepła w działaniu 5.1.
Zgodnie z zapisami Programu przedmiotem wsparcia mogą być projekty dotyczące wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych, w tym spalanie biomasy. Wspierane urządzenia muszą charakteryzować
się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami
emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 roku ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu
dla produktów związanych z energią. Jednocześnie należy stwierdzić, iż szczegółowe wymagania
dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe określa Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z
dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
2. Proszę również o udzielenie odpowiedzi, czy wymaga się, aby kocioł spełniał wymagania
dyrektywy Ecodesign, a jeżeli tak to czy dotyczy to kotłów zainstalowanych w przyszłości od
2020 roku czy już dotyczy to instalowanych obecnie lub przy najbliższy naborze.
Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku poświadczeniem spełnienia
wymogów ekoprojektu jest znak CE oraz deklaracja zgodności. Kontrolę nad stosowaniem wymogów
ekoprojektu sprawuje w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów
wykorzystujących energię oraz ich oznakowania określa procedury oceny zgodności produktów
wykorzystujących energię (PWE) z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniach Komisji
Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących ekoprojektu. Oceny zgodności kotłów i urządzeń
grzewczych podlegających procedurom oceny zgodności mogą dokonywać laboratoria notyfikowane,
notyfikowane jednostki kontrolujące oraz notyfikowane jednostki certyfikujące.

Pytanie do załącznika nr 3 Ia Formularz w zakresie OOŚ, punkt A.3.3.1:
Czy jeżeli projekt, którego dotyczy wniosek, wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego, to należy
zaznaczyć odpowiedź „TAK”? Jeżeli tak, to pod jakim adresem www jest dostępne nietechniczne
streszczenie sprawozdania dotyczącego środowiska sporządzone na potrzeby Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego?
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W opisanym powyżej przypadku, w Pkt A.3.3.1 Formularza w zakresie OOŚ należy zaznaczyć opcję
TAK i podać link do Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020 umieszczonej
na stronie internetowej pod adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.680.
Czy niepubliczna (prywatna) szkoła wyższa może być w konkursie w działaniu 5.1. zakwalifikowana jako
przedsiębiorca i może składać wniosek o dofinansowanie projektu typu 2 lub 3?
W ramach ogłoszonego z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii naboru, o
dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże
przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii. Przedsiębiorstwem,
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji WE 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), jest podmiot prowadzący
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu
w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się
rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność
gospodarczą. Jeżeli niepubliczna (prywatna) szkoła wyższa wpisuje się w powyższą definicję, to jest
traktowane jako przedsiębiorca i może składać wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach Działania 5.1.
Należy mieć na uwadze, że w przypadku sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE
(3 typ projektu) szkoła będzie miała konieczność założenia działalności gospodarczej polegającej na
wytwarzaniu i dystrybucji energii.

Mam pytanie, jak rozumieć poniższy zapis zamieszczony w Regulaminie konkursu? Na co można
otrzymać dofinansowanie?
Inwestycji 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.
Warunki szczegółowe:
 w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej
dystrybucji ciepła z OZE,
 projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej
wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem
projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.
Skoro znalazły się zapisy:
 że przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na produkcję energii na własne potrzeby;
oraz
 że w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej
dystrybucji ciepła z OZE, oraz
 że projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej
wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych
to czy możliwe jest uzyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę, który planuje pozyskiwać energię cieplną
za pomocą pompy ciepła oraz energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych
i wykorzystywać to do prowadzenia działalności gospodarczej (na własne potrzeby). Jeśli jest możliwość
wykorzystania wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej na własne potrzeby, to jak rozumieć
konieczność odsprzedaży tej samej energii do sieci dystrybucyjnej? Jak będzie rozpatrywany przypadek
gdy nie ma możliwości dystrybucji energii na obszarach wiejskich?
Reasumując:
Przedsiębiorca chciałby otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła, kolektorów
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Wytworzona energia będzie wykorzystane na potrzeby własne do
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Urządzenia nie mają technicznej
możliwości podłączenia do sieci przesyłowej ze względu na lokalizację projektu na obszarze wiejskim,
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lecz będą wykorzystane do produkcji energii na potrzeby własne. Czy taki projekt kwalifikuje się do
wsparcia w ramach niniejszego konkursu?
W ramach drugiego typu projektów, a więc inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE na własne potrzeby możliwe jest uzyskanie
wsparcia na montaż pomy ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, w których
energia elektryczna oraz ciepło będzie przeznaczone na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Nie ma
konieczności sprzedaży ciepła wytworzonego w kolektorach słonecznych oraz pompie ciepła, oraz
energii elektrycznej wytworzonej w panelach fotowoltaicznych. Cytowany przez Pana fragment
informacji zawartej w Regulaminie konkursu, że „projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i
sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze
źródeł odnawialnych” powinien być interpretowany łącznie z drugą częścią tego warunku, a więc
„Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z
OZE.” Oznacza to, że w ramach tego typu projektów (obok typu 3) z Działania 5.1 nie ma możliwości
wsparcia inwestycji polegających na sprzedaży urządzeń do produkcji energii z OZE (kolektorów,
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła), a wspierane mogą być tylko inwestycje dotyczące produkcji
energii na własne potrzeby i produkcji energii na sprzedaż.
Przygotowujemy projekt w ramach działania 5.1 i zastanawiamy się jaki kierunek obrać przy kryterium
innowacyjność projektu. W przewodniku po kryteriach jest napisane, iż nowość technologiczna nie
stanowi innowacyjności według tego kryterium. Czy mogliby Państwo podać kilka przykładów
innowacyjności projektu zgodnego z kryterium tego działania, przy założeniu, iż projekt będzie
obejmował pozyskiwanie energii z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych?
Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w zakresie kryterium pn. Innowacyjność
projektu ocenie będzie podlegać zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub
organizacyjnych charakteryzujących się dopasowaniem do specyfiki i stanu lokalnych systemów
energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią, magazynowanie i lokalne zużycie
wytworzonej energii. Warunkiem uzyskania punktów jest wykorzystanie metod, które nie były
wcześniej stosowane w regionie, po pozytywnym zweryfikowaniu w projekcie będą mogły być
rekomendowane jako tzw. „najlepsza praktyka”:
Warunkiem niezbędnym uzyskania punktów w ramach kryterium jest nie tyle zastosowanie unikalnego
rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego, co przede wszystkim dostosowanie tego
rozwiązania do lokalnych uwarunkowań i stanu lokalnych systemów energetycznych, umożliwiających
inteligentne zarządzanie energią, magazynowanie i lokalne zużycie wytworzonej energii. We wniosku
o dofinansowanie, Biznes planie/Studium wykonalności/Dokumencie potwierdzającym zasadność
realizacji inwestycji należy wskazać, że w ramach projektu Wnioskodawca zastosuje rozwiązania
technologiczne lub organizacyjne w zakresie OZE, które nie były do tej pory stosowane w
województwie podlaskim, a są dopasowane do specyfiki regionu. Opis powinien zawierać co najmniej
zdefiniowanie problemu, sprecyzowany cel przedsięwzięcia, uzasadnienie wybranego rozwiązania oraz
ocenę rezultatów.
Przykładem „innowacyjności” organizacyjnej może być zdecentralizowana obywatelska inicjatywa
dotycząca projektu polegającego na połączeniu produkcji energii elektrycznej z OZE oraz wytwarzaniu
ciepła. Tego typu przedsięwzięcie przynosi korzyści nie tylko producentom, ale również odbiorcom,
bowiem energia jest wytwarzana na ogół bliżej konsumenta, a do jej produkcji wykorzystywane są
zasoby dostępne lokalne. Należy podkreślić, że niewystarczającym jest zastosowanie w projekcie np.
„innowacyjnej” turbiny wiatrowej pomimo, że technologicznie będzie to innowacja w skali światowej.
Należy mieć na uwadze, że zastosowanie w ramach przedmiotowego projektu urządzeń/poszczególnych
elementów, niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, jak też umożliwiających prawidłową
współpracę z systemami elektroenergetycznymi (np. różnych producentów, różnej sprawności, itp.), nie
uznaje się za innowacyjność technologiczną.
Drugie pytanie odnosi się do kryterium Korzyści dla Regionu, prosiłabym również o podanie kilku
przykładów obrazujących spełnienie tego kryterium.
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Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w zakresie kryterium pn. Korzyści dla
regionu ocenie zostaną poddane dodatkowe korzyści dla regionu jakie przyniesie realizacja projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest opisać we wniosku o dofinansowanie, w jaki sposób projekt wpływa
na tworzenie lokalnych inicjatyw energetycznych np. przy współudziale jst, podmiotów gospodarczych
działających lokalnie, rolników i mieszkańców. Projekty mogą obejmować jedno lub szereg działań
zakrojonych na mała skalę lub szeroko zakrojony flagowy projekt mobilizujący lokalną społeczność na
rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Współpraca może przyjąć różne formy prawnoorganizacyjne, mogą to być np. spółdzielnie energetyczne, kooperatywy, fundacje. Uczestnik tego typu
przedsięwzięcia na rynku energii, powinien być podmiotem i producentem energii, a zatem mieć prawo
do wytwarzania energii z OZE i swobodnego dysponowania nią. W ramach przedmiotowego projektu
społeczność lokalna partycypuje nie tylko w kosztach ponoszonych na rzecz wspólnej budowy
infrastruktury niezbędnej do wytwarzania, ale również czerpie korzyści/pożytki ze sprzedaży energii z
OZE (również sprzedaży/dystrybucji na rynku lokalnym). Rola jst, podmiotów gospodarczych
działających lokalnie, rolników i mieszkańców nie ogranicza się tylko do formy biernej, tj. odbiorcy
końcowego, ale przede wszystkim czynnej jako uczestnika producenta.
Energetyka obywatelska zwiększa akceptację społeczności lokalnej dla infrastruktury energii
odnawialnej oraz wzmacnia poparcie i zaangażowanie w proces transformacji energetycznej.
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych staje się szansą gospodarczą nie tylko dla przedsiębiorców
(szczególnie MŚP), ale również społeczności i władz lokalnych, organizacji pozarządowych itp.
Zdecentralizowane systemy umożliwiają poszczególnym społecznościom udział w kosztach i
korzyściach wynikających z wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz lepsze dostosowanie
dostaw do popytu. Ponadto energetyka obywatelska oparta na źródłach odnawialnych to również
tworzenie nowych miejsc pracy i napędzanie wzrostu gospodarczego.
Powyższe (dotyczy Ad. 1 i Ad.2) wynika bezpośrednio z zapisów dokumentacji konkursowej. Biorąc
pod uwagę, specyfikę niniejszych kryteriów, IOK nie może wskazać innych przykładów, bowiem to od
Wnioskodawcy zależeć będzie jaki typ inwestycji planuje zrealizować i jak dana inwestycja wpisuje się
w omawiane kryteria.
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza udzielić zamówienia publicznego dotyczącego
opracowania dokumentacji technicznej projektu instalacji kolektorów słonecznych i ogniw
fotowoltaicznych, którego orientacyjna wartość (ustalona na podstawie rozmów telefonicznych, zapytań
mailowych) oscyluje w przedziale 20 - 50 tys. zł netto.
W związku z powyższym, czy w celu zabezpieczenia kwalifikowalności projektu - przed udzieleniem
przedmiotowego zamówienia powinniśmy stosować procedurę przeprowadzenia rozeznania rynku
(wynika z wytycznych kwalifikowalności wydatków) czy stosować raczej stosować zasadę
konkurencyjności?
IOK wyjaśnia, że zarówno udzielenie zamówienia w oparciu o rozeznanie rynkowe, jak i zasadę
konkurencyjności powinno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury szacowania wartości
zamówienia. W celu uniknięcia ryzyka podziału zamówienia, przy szacowaniu wartości zamówienia
należy pamiętać o konieczności uwzględnienia innych podobnych zamówień realizowanych w danej
jednostce w danym okresie. Łączna wartość tych zamówień pozwoli na wybór właściwego trybu wyboru
wykonawcy.
Jednakże, IOK informuje, że procedura rozeznania rynku (dotyczy zamówień o wartości od 20 tys. PLN
netto do 50 tys. PLN netto włącznie) została opisana w Pqwkt 6.5.1 Wytycznych.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze
względu na liczne pytania mieszkańców, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, które
pomogą nam opracować wniosek:
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1. Do, którego typu instalacji zakwalifikować projekt składany przez gminę (jednostkę
samorządową) o dofinansowanie budowy ogniw fotowoltaicznych przez osoby fizyczne? Czy
będzie to typ 1?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach 1 typu projektów o dofinansowanie mogą
wnioskować m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki porozumienia i stowarzyszenia, na
inwestycje polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w
których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
2. Czy dla typu 1 istnieje limit kosztów kwalifikowalnych 2 000 000,00 zł?
Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 5. Intensywność wsparcia i finansowanie projektów
Regulaminu konkursu, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów z 1
typu nie może przekroczyć 2 000 000,00 złotych.
Jednocześnie, IOK zachęca do zapoznania się z warunkami konkursu opisanymi w dokumentacji
udostępnionej na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce Jak skorzystać
z programu/Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w ramach typu 1, ze względu na liczne pytania mieszkańców, proszę o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania, które pomogą nam opracować wniosek:
1. Czy zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej będzie kosztem
kwalifikowalnym?
W pierwszym typie projektu zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej stanowi
koszt kwalifikowalny. Jednocześnie należy stwierdzić, iż system urządzeń służących do
magazynowania energii jest kosztowny i może znacząco zwiększyć koszt całej mikroinstalacji
fotowoltaicznej, a zatem istotne jest właściwe dopasowanie jej mocy do rocznego zużycia energii
elektrycznej w gospodarstwie, tak aby tylko niewielkie nadwyżki trafiały do sieci elektroenergetycznej
stanowiącej niejako magazyn energii.
2. W związku z zapisem, iż nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej proszę o informację czy wnioski mogą
dotyczyć osób, które posiadają zarejestrowaną działalność w miejscu zamieszkania (budynku
mieszkalnym), natomiast miejsce prowadzenia działalności jest inne np. osoby mające
zarejestrowane firmy remontowo-budowlane świadczące usługi poza miejscem zarejestrowania
działalności? Proszę także o informacje czy rolnicy posiadający zarejestrowaną działalność
rolniczą, którą faktycznie nie wykonują w budynku mieszkalnym mogą zostać objęci
dofinansowaniem?
Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniem w ramach typu nr 1 projektu objęte są inwestycje
„z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (…)”.
Zatem, jeśli działalność zarejestrowana pod adresem zamieszkania jest wykonywana poza jej siedzibą,
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 1 typu projektu przedmiotowego
konkursu (dotyczy zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prowadzącej działalność rolniczą).
W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest również
działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, na ostatecznym odbiorcy pomocy, tj. właścicielu
nieruchomości leży obowiązek wykazania iż energia wyprodukowana w instalacji OZE nie jest
zużywana na potrzeby prowadzonej działalności. Spełnienie warunku umożliwi montaż dodatkowego
opomiarowania,.
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3. Czy po złożeniu wniosku i otrzymaniu dofinasowania w przypadku rezygnacji danej osoby
można ją zastąpić inną spełniającą kryteria?
W przypadku otrzymania dofinansowania, IOK dopuszcza możliwość zastąpienia osoby rezygnującej z
uczestnictwa w projekcie inną osobą spełniającą kryteria. Należy pamiętać, że kluczowe z punktu
widzenia prawidłowej realizacji projektu jest osiągnięcie założonych celów oraz wartości wskaźników.
4. Czy instalacje będą podłączone do sieci, a nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej
będzie mogła być bezpłatnie wprowadzana do sieci energetycznej?
Ze względów technicznych do prawidłowej pracy urządzeń wchodzących w skład systemu
fotowoltaicznego oraz do rozliczeń związanych z ilością energii wprowadzonej do sieci
elektroenergetycznej oraz pobranej konieczna jest instalacja licznika dwukierunkowego, co potwierdza
konieczność podłączenia do systemu elektroenergetycznego.
5. Czy instalacje mogą być zamontowane na budynkach innych niż mieszkalne czy bezpośrednio
na gruncie?
Zgodnie z Regulaminem konkursu montaż instalacji można przeprowadzić na dachu budynku
mieszkalnego (z wyłączeniem dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest), na zewnętrznej
ścianie budynku, na gruncie lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu, jednak cała
energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku
mieszkalnego.
6. Czy kosztem kwalifikowanym jest montaż liczników różnicujących ilość wyprodukowanej
energii i wprowadzonej do sieci?
Montaż liczników różnicujących ilość wyprodukowanej energii i wprowadzonej do sieci nie będzie
kosztem kwalifikowalnym. Zapisy mówiące o tym, kto i za co ponosi koszty w przypadku przyłączenia
do sieci OSD mikroinstalacji, reguluje art. 7 ust. 8d4 Prawo energetyczne: „W przypadku gdy podmiot
ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako
odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot,
nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się
na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym,
do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających
i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu
zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego.”
7. Czy dla instalacji fotowoltaicznych o małej mocy (np. 130 instalacji o mocy 3 kWh każda), które
nie wymagają zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę jako dokumentacja techniczna może zostać
przedłożony Program funkcjonalno-użytkowy?
W analizowanym przypadku, Wnioskodawca może przedłożyć uproszczoną dokumentację techniczną
w formie programu funkcjonalno- użytkowego (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania
załączników).
8. Czy w przypadku przedłożenia Studium Wykonalności konieczne jest przedkładanie Biznes
Planu?
Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego ma możliwość dostarczenia Studium
Wykonalności lub Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji (w zależności od
indywidualnego wyboru). W związku z tym, nie ma konieczności przedkładania Biznes Planu dokumentu dedykowanego dla przedsiębiorców.

14 | S t r o n a

Mam pytanie dotyczące formy i zakresu Kosztorysu inwestorskiego. W Instrukcji wypełniania
załączników jest mowa, iż dla projektów wymagających pozwolenia na budowę może być on
sporządzony w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 130, poz.1389).
Jeżeli kosztorys będzie sporządzony przez uprawnionego do tego kosztorysanta bazującego na projekcie
budowlanym i korzystających z bieżących cenników czy konieczne jest spełnienie warunku:
„W celu potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku Wnioskodawca zobowiązany jest do
potwierdzenia prawidłowości zadeklarowanych wartości, np. poprzez dostarczenie dokumentacji z
przeprowadzonej analizy rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w projekcie w
postaci pozyskanych ofert/wycen”.
Jest to trudne do przeprowadzenia w przypadku projektów , które nie dotyczą zakupu urządzeń , ale
budowy instalacji.
Czy warunek ten dotyczy tylko kosztorysów złożonych w formie uproszczonej?
W przypadku, gdy w ramach załącznika nr 6 dostarczony zostanie kosztorys inwestorski sporządzony
w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U.2004 nr 130, poz.1389), stworzony przez osobę uprawnioną do sporządzania
kosztorysów, to nie ma konieczności dostarczania ofert/wycen.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w
ramach typu 1, ze względu na liczne pytania mieszkańców, proszę o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania, które pomogą nam opracować wniosek:
Czy w przypadku, gdy ktoś ma jeden licznik na gospodarstwo rolne i budynek mieszkalny lub
prowadzoną działalność i część mieszkalną kosztem kwalifikowalnym będzie rozdzielenie liczników?
Czy wnioskodawca na własny koszt będzie musiał wykonać taką czynność? Czy w ogóle taka osoba
będzie mogła uczestniczyć w realizacji projektu?
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 1 typu projektów wsparciem ujęte zostaną inwestycje
dotyczące montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
oraz produkcji energii elektrycznej lub/i ciepła wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest
dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym
działalności rolniczej.
W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest działalność
gospodarcza, w tym działalność rolnicza, na odbiorcy ostatecznym pomocy, tj. właścicielu
nieruchomości leży obowiązek wykazania, iż energia wyprodukowana w instalacji OZE nie jest
zużywana na potrzeby prowadzonej działalności. Mimo, iż koszt opomiarowania nie stanowi kosztu
kwalifikowalnego, to nie dyskwalifikuje to danego gospodarstwa domowego o ubieganie się o wsparcie
w ramach niniejszego konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu „W niniejszym konkursie w jednym wniosku o dofinansowanie można
aplikować o wsparcie wyłącznie w ramach jednego typu projektu.”
Zwracamy się z prośbą o interpretację, czy trzy odrębne podmioty, w których Prezesem Zarządu jest ta
sama osoba fizyczna (spółki z ograniczona odpowiedzialnością), z których każda planuje budowę
instalacji fotowoltaicznej w trzech różnych lokalizacjach, mogą ubiegać się odrębnie o wsparcie w
ramach obecnie trwającego konkursu?
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Jest to zatem sytuacja w której mamy trzy odrębne projekty, trzy odrębne podmioty, ale tego samego
Prezesa zarządu posiadającego 100% udziałów w każdej z tych spółek. W konkursie do jednego typu
projektu aplikowały by zatem trzy podmioty powiązane.
W analizowanym przypadku, nie ma przeciwwskazań, aby w ramach konkursu z Działania 5.1
aplikowały 3 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na projekty dotyczące budowy instalacji
fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach. Należy jednak pamiętać, że powiązania występujące pomiędzy
tymi podmiotami powinny być uwzględnione przy określaniu statusu MŚP, a tym samym intensywności
wsparcia. Status ten będzie również weryfikowany na etapie oceny i podpisania Umowy o
dofinansowanie (jeżeli dotyczy).
1. Czy w typie 2 projektów, kwalifikowane są projekty polegające na wytwarzaniu energii z OZE
i wykorzystaniu jej na własne potrzeby oraz wprowadzenie energii elektrycznej stanowiącej
nadwyżkę (np. wytworzonej w dni weekendowe) do sieci?
Typ 2 projektów z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii polega na
wytwarzaniu energii z OZE i wykorzystaniu jej na własne potrzeby. Moc instalacji urządzeń OZE
powinna być tak dobrana, aby w możliwie maksymalnym stopniu zaspokoić potrzeby własne
Wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną. W przypadku
wystąpienia nadwyżek, dopuszcza się wprowadzanie nadwyżek energii elektrycznej do systemu
elektroenergetycznego.
2. W Regulaminie konkursu w pkt 3 Przedmiot konkursu, podpunkt 2 [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] jest napisane: projekty powinny mieć na celu
wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach
produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie
może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE. W podpunkcie 3 [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] widnieje również to zdanie. Jaka jest różnica między typem
projektu 2 i 3.
Projekty w ramach typu 3 dotyczą produkcji energii elektrycznej/cieplnej na sprzedaż. Zgodnie z
przypisem 7, w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca (tj. więcej niż 50%)
w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu. Projekty
realizowane w ramach 2 typu dedykowane są podmiotom, które planują wytworzenie instalacji na
własne potrzeby.
Czy jeśli firma ma siedzibę np. w woj. mazowieckim ale projekt będzie dotyczył woj. podlaskiego ( bo tu
firma posiada budynek i wykonuje swoją działalność), to może uczestniczyć w konkursie?
IOK informuje, iż decydującym o możliwości wsparcia jest lokalizacja projektu w województwie
podlaskim (zgodnie z ideą wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020). Siedziba firmy w innym województwie nie wyklucza możliwości
aplikowania w konkursie.

Projekt dotyczy budowy źródeł wytwórczych energii odnawialnej spełniającej kryteria mikroinstalacji.
Wytworzona energia będzie przeznaczona w większej części na pokrycie potrzeb własnych
Przedsiębiorstwa. Zgodnie z warunkami konkursu projekt wpisuje się w typ 2. W nawiązaniu do
wymagań ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie proszę o odpowiedzi na następujące
pytania:
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1. Kryterium wyboru 3 Redukcja emisji CO2 - Czy stopień redukcji CO2 wyznaczamy porównując
stan przed realizacją projektu do stanu po jego wykonaniu? Jeśli tak, to projekt zakładający
budowę źródła bez emisyjnego, np. fotowoltaiki powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów.
Proszę o potwierdzenie.
Zgodnie z metodologią szacowania wskaźnika opisaną w dokumencie Metodologia szacowania
wskaźników RPOWP 2014-2020, należy przyjąć współczynnik emisyjności na poziomie 0,812 Mg
CO2/MWh dla dodatkowej produkcji energii elektrycznej z OZE oraz na poziomie ≈ 0,34 Mg
CO2/MWh dla dodatkowej produkcji energii cieplnej z OZE. Wnioskodawca zobowiązany jest do
wskazania wartości emisji CO2 w roku bazowym tj. pierwszym pełnym przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie. Redukcję emisji CO2 należy liczyć na poziomie całego projektu, a nie
poszczególnych instalacji stąd też istnieje konieczność podania wartości bazowej emisji. Zgodnie
z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu, jeśli w wyniku realizacji projektu redukcja CO2
przekracza 40%, to Wnioskodawca otrzyma maksymalną liczbę punktów.
2. Przedsiębiorstwo dysponuje zaświadczeniami RDOŚ wydanymi w ramach działań
przygotowawczych projektu w czerwcu 2016 roku. Założenia techniczne realizacji projektu,
w szczególności rodzaj źródeł, moc zainstalowana, miejsce wpięcia do sieci, miejsce realizacji,
czas pracy są te same jak w ubiegłym roku. Czy przy założeniu aktualności treści merytorycznej,
zaświadczenia wydane w czerwcu 2016 roku mogą stanowić załączniki
do wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach ogłoszonego konkursu?
Jeżeli Wnioskodawca dysponuje zaświadczeniami RDOŚ wydanymi w poprzednim roku i ujęto
w nich pełen zakres projektu, mogą one stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie złożonego w
ramach przedmiotowego konkursu.
3. Czy wydatki tytułem nadzoru budowlanego kwalifikują się do dofinansowania?
Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi mogą być kwalifikowalne, jeżeli są
niezbędne do realizacji projektu, zostały przewidziane we wniosku oraz ich poniesienie wymagane jest
przepisami prawa krajowego. Warunki kwalifikowalności ujęto w rozdziale 6.2 pkt 3 Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Gmina XXX będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. ,,OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
POPRZEZ MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W
GMINIE XXX” w ramach Osi V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródeł energii (energia odnawialna: słoneczna) Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowaniem może być objęta inwestycja z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach
jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy mieszkaniec prowadzący działalność
agroturystyczną w budynku mieszkalnym na którym planuje instalację kolektorów słonecznych lub
ogniw fotowoltaicznych może brać udział w projekcie?
Zgodnie z Artykułem 1 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu „za
przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę
prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące
regularną działalność gospodarczą”. W związku z powyższym, mieszkaniec prowadzący działalność
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agroturystyczną w budynku mieszkalnym w myśl ww. rozporządzenia jest osobą prowadzącą
działalność gospodarczą nie może brać udziału w projekcie.
Może natomiast jako przedsiębiorca złożyć projekt dotyczący montażu instalacji OZE produkującej
energię elektryczną lub ciepło na potrzeby prowadzonej działalności agroturystyczne, w ramach 2 typu
projektów (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych na własne potrzeby))
Czy z dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych (przez Gminę) może skorzystać właściciel
domu jednorodzinnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a występuje rozdzielność
liczników energii elektrycznej, tj. jest oddzielny licznik (z taryfą handlową) na działalność gospodarczą
oraz oddzielny licznik na dom mieszkalny. Przyznane dofinansowanie obejmowałoby tylko i wyłącznie
licznik energii elektrycznej wykorzystującej zużytą energię tylko w domu mieszkalnym. Zapotrzebowanie
na energię oraz dobór instalacji dotyczyć będzie tylko domu mieszkalnego (nie uwzględniając licznika
na działalność gospodarczą).
Uwzględniając zapisy Regulaminu Konkursu w ramach typu 1 możliwe jest wsparcie inwestycji
z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, w tym działalność rolnicza. W związku z powyższym, nie ma możliwości wsparcia
montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (mimo posiadania odrębnych liczników).

1. Jednostka samorządu terytorialnego planuje wnioskować o dofinansowanie projektu
w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii celem
wykonania instalacji fotowoltaicznej, na nieruchomości, która jest w trwałym zarządzie
zakładu budżetowego (podmiot nie posiadający osobowości prawnej). W związku z powyższym
prawo do dysponowania nieruchomością na której planuje się wykonanie instalacji
fotowoltaicznej posiada tylko i wyłącznie Zakład budżetowy – zarządca, a nie właściciel
nieruchomości – wnioskodawca. W związku z powyższym wymagane oświadczenie o prawie
dysponowani nieruchomości na cele realizacji projektu może podpisać zarządca. Czy
w powyższym przypadku wystarczające jest upoważnienie Dyrektora Zakładu budżetowego
(zarządy nieruchomości) do wystąpienia w imieniu jst do złożenia wniosku o dofinansowanie?
Zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach 2 typu projektu Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby) podmiotami
uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie mogą być miedzy innymi jednostki organizacyjne
JST posiadające osobowość prawną. W związku z powyższym, zakład budżetowy (nie posiadający
osobowości prawnej) nie jest uprawniony do złożenia wniosku o dofinansowanie. Prawidłową formułą
umożliwiającą wsparcie zakładu budżetowego jest wystąpienie jednostki samorządu terytorialnego w
roli Wnioskodawcy, zaś zakłady budżetowego jako realizatora. Przedmiot upoważnienia zawartego
pomiędzy JST, a zakładem budżetowym powinien jednoznacznie określić uprawnienia obu stron, a tym
samym potwierdzenie dysponowania nieruchomością.
2. Czy przekształcenie powyższego zakładu budżetowego (w trakcie realizacji projektu bądź
w okresie trwałości projektu) w miejską spółkę nie zakłóci trwałości projektu?
W celu określenia, czy przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę miejską w trakcie realizacji
projektu lub w okresie trwałości projektu, zakłóca zachowaniu trwałości, należy poprzedzić pogłębioną
analizą, a przede wszystkim oceną, czy nastąpiło uzyskanie nieuzasadnionych korzyści ekonomicznych.
Przez korzyść ekonomiczną należy rozumieć takie przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie
przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej
niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach, które nastąpiło m.in. w
wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury. W związku z brakiem wyczerpujących
informacji, IOK nie może jednoznacznie wskazać, czy zostanie naruszona zasada trwałości
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3. Czy konstrukcja wsporcza celem zamontowania paneli fotowoltaicznych z funkcją hali
namiotowej do garażowania autobusów może być uznana za koszt kwalifikowalny?
Konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej
do garażowania autobusów nie może być uznana za koszt kwalifikowalny w projekcie, ponieważ jej
podstawowa funkcja to zabezpieczenie garażowanych autobusów przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi.

Czy kosztem kwalifikowalnym w konkursie może być koszt urządzeń wpływających na propagowanie
energii z OZE np. punkt ładowania samochodów powstały przy elektrowni wybudowanej w wyniku
realizacji projektu?
Zgodnie z art. 41 pkt 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107i 108 Traktatu
„Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska,
nie uznaje się za kwalifikowalne”. W związku z powyższym, trudno jest uznać jako koszt
kwalifikowalny punkt ładowania samochodów powstały przy elektrowni wybudowanej w wyniku
realizacji projektu instalacji fotowoltaicznej. IOK uważa, że zgodnie z cytowanym powyżej zapisem
ww. Rozporządzenia za kwalifikowalne należy uznać koszt instalacji fotowoltaicznej bo koszt tej
instalacji bezpośrednio związany jest z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska.
Oczywiście bezdyskusyjnym jest fakt, że punkt ładowania samochodów w sposób pośredni wpływa
również na ochronę środowiska. Jednocześnie należy zauważyć, iż nakłady związane z uruchomieniem
punktu ładowania samochodów ze względu na bardzo wysokie koszty urzadzeń służących do
gromadzenia energii elektrycznej z fotowoltaiki oraz inne koszty infrastruktury związanej z samym
procesem ładowania samochodów mogą mieć wpływ na ocenę finansowo-ekonomiczną i trwałość
finansową całego projektu.
Analizując zapisy dokumentacji konkursowej, nasuwają się pewne wątpliwości jak i pytania
w kontekście możliwości aplikowania, ograniczeń, wykonalności projektu, i ewentualnych przyszłych
implikacji.
I. Regulamin Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPOWP 2014-2020 Oś V. Gospodarka
niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Typ 1. Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej
wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów
słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z
wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
1. Proszę o potwierdzenie braku ograniczenia co do mocy instalacji fotowoltaicznej/kolektorów
słonecznych? Czy jedyne co należy uwzględnić to fakt, że owa moc powinna być dostosowana do
rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną?
W ramach 1 typu projektów z Działania 5.1 wspierane będą prosumenckie mikroinstalacje OZE
dostosowane do rocznego zużycia energii elektrycznej/cieplnej w budynku mieszkalnym, na którym
zamontowane są kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W Regulaminie konkursu nie zawarto
ograniczeń w zakresie mocy instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych.
2. Czy zapis „nie dopuszczalne jest wykorzystywanie energii na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym działalności rolniczej" oznacza, że nie tylko na etapie
aplikowania/podpisywania umowy/instalowania ale również po realizacji inwestycji/do końca
okresu trwałości operacji, ów warunek musi być spełniony? jeśli tak, czyli również po
zrealizowaniu inwestycji (instalacji kolektorów lub/i ogniw fotowoltaicznych), to stanowi to
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poważne naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem tylko
prawomocny wyrok sądowy może zabronić prowadzenia owej działalności przez konkretny
podmiot bądź w konkretnym miejscu. Dobrym rozwiązaniem była praktyka zastosowana przez
IZ RPOWP w konkursie działania 5.2 RPOWP 2007-2013 tj. „w przypadku, gdy w okresie
trwałości projektu w danym budynku/lokalu właściciel rozpocznie działalność komercyjną,
powinien zgłosić Wnioskodawcy (JST) ten fakt, a uzyskaną pomoc uznać za pomoc de minimis...".
Tego typu rozwiązanie zastosowano również w obecnej perspektywie finansowej np. w RPO
Województwa Podkarpackiego Działanie 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe).
Uwzględniając dobre praktyki z poprzedniej perspektywy finansowej w ramach RPOWP na lata 20072013 oraz rozumiejąc naturalny rozwój ostatecznych odbiorców, w przypadku rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej/rolniczej w budynku objętym wsparciem po podpisaniu Umowy o
dofinansowanie, istnieje konieczność objęcia konkretnego przedsiębiorcy/rolnika pomocą de minimis
przyznaną przez gminę jako Wnioskodawcę. Jednocześnie, Wnioskodawca jako podmiot udzielający
wsparcia powinien spełnić obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie (m.in. poprzez wystawienie
zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis oraz zgłoszenia do SHRIMP).
Ponadto, należy zauważyć, że zapis „nie dopuszczalne jest wykorzystywanie energii na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej” nie powinien być odczytywany
jako naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Instytucja Ogłaszająca Konkurs nie
zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej, a ogranicza tylko przeznaczenie energii elektrycznej
lub ciepła na potrzeby podmiotu będącego przedsiębiorcą zgodnie z przyjętymi warunkami Działania
5.1 (zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020).
Przedsiębiorstwa mogą aplikować o wparcie projektów na własne potrzeby w ramach 2 typu projektu z
Działania 5.1.
3. Proszę o jednoznaczne wskazanie czy chodzi Państwu o dosłowne prowadzenie działalności
gospodarczej w danym budynku (w zdecydowanej bowiem większości działalność gospodarcza
rejestrowana jest w miejscu zamieszkania, co oczywiście nie oznacza że jest tam prowadzona)?
W ramach 1 typu projektów nie dopuszcza się faktycznego prowadzenia działalności
gospodarczej/rolniczej w danym budynku. Sam fakt rejestracji siedziby prowadzonej działalności
w miejscu zamieszkania nie decyduje o dyskwalifikacji danego podmiotu (takie rozwiązane jest
powszechne przede wszystkim w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność). W związku z
powyższym, w sytuacji, gdy działalność zarejestrowana jest w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy, a
prowadzona w innym miejscu niż budynek mieszkalny, nie ma przeciwwskazań do aplikowania
o montaż instalacji OZE na takim budynku mieszkalnym.
4. Czy „prowadzenie działalności gospodarczej" jest traktowane literalnie jako fakt posiadania
wpisu do rejestru przedsiębiorców zgodnie z przepisami krajowymi? czy poprzez prowadzenie
działalności należy także rozumieć prowadzenie gospodarstwa rolnego, z którego uzyskuje się
przychody ewidencjonowane?
Prowadzenie działalności gospodarczej należy zdefiniować jako zarobkową działalność wykonywaną
w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast za przedsiębiorstwo uważa się zgodnie z art. 1 Załącznika
nr 1 do Rozporządzenia Komisji WE 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 (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014 r.), podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące
regularną działalność gospodarczą.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców nie ma
znaczenia, gdyż forma prawna nie przesądza o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie
do prawa krajowego), a więc podmioty nie wpisane do rejestru przedsiębiorców, a prowadzące
działalność gospodarczą, w tym także producenci rolni wpisują się we wspólnotową definicję
przedsiębiorstwa.
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Typ 2 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.
5. Czy Państwa zdaniem wskazane warunki szczegółowe odpowiadają charakterowi wsparcia, tj.
produkcji energii na własne potrzeby? z opisów bowiem wynika, że są one Identyczne jak
warunki wskazane w typie 3;
Co do zasady warunki szczegółowe typu 2 oraz typu 3 projektów w ramach Działania 5.1 są identyczne.
Jedyną różnicą pomiędzy ww. typami projektów jest fakt, iż w ramach 2 typu większość energii powinna
być przeznaczona na potrzeby własne Wnioskodawcy, natomiast w ramach typu 3 większość energii
wytworzonej w instalacjach OZE powinna zostać sprzedana.
6. Opisy wskazują że dopuszczalna (a nawet wskazana) jest sprzedaż nadwyżek energii do sieci,
proszę o potwierdzenie;
W ramach 2 typu projektów, mając na uwadze, z jednej strony sezonowość produkcji energii z OZE
(głównie energii słońca oraz energii wiatru), a z drugiej strony godziny w jakich podmiot zużywa
energię wytworzoną w instalacjach OZE (godziny otwarcia podmiotu, wolne soboty i niedziele), IOK
dopuściła możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej, a nie skonsumowanej energii. Należy mieć
jednak na uwadze, aby moc instalacji OZE była dopasowana do rocznego zużycia energii elektrycznej
lub cieplnej.
7. Zapis w RPOWP w zakresie wsparcia pieców na biomasę (działanie 5.3) wskazuje: „Wsparcie
może zostać udzielone na Inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe,
ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy Istnieją szczególnie pilne potrzeby." Czy w
przedmiotowym konkursie ten warunek ma zastosowanie do np. kotłowni na pelet czy zrębki w
ramach projektu typu nr 2?
Zgodnie z definicją zawartą w Art. 2 ust.3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz.U. 2015 poz. 478) „biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż
niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i
sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1,
z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca
biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów”. Zgodnie z
powyższą definicją biomasę należy traktować jako odnawialne źródło energii. W związku
z powyższym, istnieje możliwość instalacji kotła na biomasę do produkcji ciepła na potrzeby własne w
ramach Działania 5.1.
8. W jakim miejscu dokumentacji aplikacyjnej (gdzie konkretnie) Wnioskodawca powinien
„wyraźnie wskazać, w ramach którego typu projektu aplikuje o wsparcie"?;
IOK nie określiła miejsca w dokumentacji aplikacyjnej, w którym Wnioskodawca powinien wskazać,
w ramach którego typu projektu aplikuje o wsparcie. Oznacza to, że przedmiotowa informacja może
być zawarta w dowolnym dokumencie - zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak też Studium
wykonalności/Biznes planie/Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji. Ważne jest,
aby wymagany zapis był przejrzysty i jednoznaczny, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia
przyporządkowania danego przedsięwzięcia do typu projektu. Jednakże, odnosząc się do zapytania, IOK
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wyjaśnia, że taką informację można zamieścić np. w punkcie IV.1 Krótki opis projektu wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zapisy pkt. 4 Regulaminu konkursu.
9. Z czego wynika zapis w Typie 1, że wśród podmiotów uprawnionych są „stowarzyszenia
lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków
EFRR I EFS"? w jakim zakresie takie stowarzyszenia miałyby mieć możliwość finansowania ze
środków EFRR i EFS, aby takie wykluczenie miało miejsce i z czego miałoby ono wynikać?
dlaczego w SZOOP jest literalnie wskazane Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskle" co wydaje się być dyskryminującym I całkowicie wbrew
zasadzie równego traktowania wnioskodawców;
IOK pragnie wyjaśnić, że wpisanie do SZOOP jako potencjalnego Beneficjenta Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" nie powinno być traktowane jako działanie
dyskryminujące, a jedynie umożliwienie aplikowania o wsparcie dla wszystkich lokalnych grup
działania. LGD „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" jako jedyne stowarzyszenie nie ma możliwości
aplikowania w ramach RPOWP 2014-2020 zarówno w działaniach finansowanych ze środków EFRR,
jak też ze środków EFS. Pozostałe Stowarzyszenia LGD funkcjonujące na terenie województwa
podlaskiego mają taką możliwość m.in. w ramach Działania 8.6. Powyższe zapewni kompleksowość
wsparcia dla tych podmiotów w ramach RPOWP, co zostało zaakceptowane również przez Instytucję
Koordynującą Umowę Partnerstwa w Ministerstwie Rozwoju.
10. W opisie beneficjentów typu 1 wskazano, że „warunkiem zakwalifikowania projektu w ramach
Działania 5.1 jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nie ubieganiu się o wsparcie
takiego samego zakresu rzeczowego w ramach Działania 8.6", co wytłumaczono przypisem, że
chodzi o wsparcie tego samego odbiorcy ostatecznego w tej samej lokalizacji. Prosimy o
jednoznaczne potwierdzenie, że owe sformułowanie należy rozumieć w kontekście dosłownym
tj. zakazie ubiegania się o wsparcie konkretnego mieszkańca (Identyfikowanego w oparciu o
deklaracje udziału w projekcie).
Czy może jednak będzie ono weryfikowane ex post, tzn. na podstawie faktycznego otrzymania
wsparcia/przystąpienia do projektu przez odbiorcę ostatecznego (jeden mieszkaniec może
przecież zgłosić swój wstępny akces/deklarację do więcej niż jednego projektu, ale skorzysta
tylko raz - podobnie jak zwykły beneficjent aplikujący np. do PO IR i RPO).
Zacytowany zapis należy rozumieć dosłownie. W ramach projektu złożonego z Działania 5.1 nie może
wziąć udziału beneficjent końcowy (mieszkaniec gminy), który zadeklarował udział w projekcie
składanym w ramach Działania 8.6. Wnioskodawca na etapie aplikowania w odpowiedzi na nabór
z Działania 5.1 będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o nie ubieganiu się
o wsparcie takiego samego zakresu rzeczowego w ramach Działania 8.6 (adekwatnie do Działania 8.6,
w którym również zawarto taki warunek). Kwalifikowalność danego podmiotu do udziału w projekcie
będzie weryfikowana na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.
Zapisy pkt. 5 Regulaminu konkursu.
11. Proszę o potwierdzenie jednoznaczne, że tak jak to można wnioskować na podstawie przepisów
unijnych wkład własny może pochodzić również od odbiorców ostatecznych?, a jeśli tak, w
której części tabeli budżetu wniosku o dofinansowanie należy to wykazać?
W ramach typu 1 wkład własny może pochodzić od beneficjentów końcowych tj. mieszkańców gminy
(bez konieczności angażowania środków z budżetu gminy). Wówczas w tabeli VII.5 wniosku
o dofinansowanie może zostać on wykazany jako "Środki prywatne".
12. Czy wskazanie na str. 13 Regulaminu konkursu co nie może być wkładem własnym, a co może,
dotyczy tylko i wyłącznie projektów objętych reżimem pomocy publicznej?
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Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: „Za wkład własny jednostek samorządu terytorialnego nie
mogą być uznane daniny publiczne, do których zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy o finansach
publicznych zalicza się: podatki, składki, opłaty, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek
ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych wynika z odrębnych ustaw. Natomiast za wkład własny można uznać między innymi takie
dochody jak: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów
budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od
pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy.” Powyższy zapis dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, w ramach których
wkład własny powinien pochodzić tylko i wyłącznie ze środków pozbawionych znamion środków
publicznych.
Zapisy pkt. 6 Regulaminu konkursu.
13. Czy wystarczy, że Wnioskodawca udowodni (opisze), że nie jest przedsiębiorstwem w myśl
przepisów unijnych, i nie przeprowadzi zatem pełnego testu pomocy publicznej (wszystkie
warunki wynikające z zapisu art. 107 ust. 1 TFUE)? zgodnie z celowościowym bowiem
podejściem Komisji Europejskiej, co potwierdzając również zapisy Zawiadomienia Komisji w
sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, reżim pomocy publicznej
dotyczy wyłącznie przedsiębiorców w myśl przepisów UE, zatem bezcelowa jest analiza np. w
kontekście wpływu na wymianę handlową i konkurencję w przypadku „nieprzedsiębiorący" (tym
samym braku prowadzanie działalności gospodarczej w myśl przepisów UE), przeprowadzanie
testu w sytuacji nie jest zasadne i celowe w myśl przepisów europejskich.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: „Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu
pomocy publicznej (nie dotyczy przedsiębiorstw). Szczegółowy opis analizy w tym zakresie należy
zawrzeć w studium wykonalności/dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji,
natomiast we wniosku o dofinansowanie przedstawić jedynie jej wynik.” Z ww. zapisu wynika, iż
wszyscy Wnioskodawcy, z wyłączeniem przedsiębiorców mają obowiązek przeprowadzenia testu
pomocy publicznej.
Jednakże, słusznie zauważono, że w przypadku niektórych projektów (dotyczy przede wszystkim typu
1 przewiduje się udzielanie dofinansowania, które nie stanowi pomocy publicznej - w związku z tym,
że całość otrzymanego wsparcia transferowana będzie przez Wnioskodawcę na odbiorców
ostatecznych. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby
gospodarstw domowych, a tylko niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci zewnętrznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, oraz charakter podmiotów nie będących przedsiębiorcami i nie
prowadzących działalności gospodarczej w myśl przepisów wspólnotowych, wystarczające będzie
ograniczenie testu pomocy publicznej do określenia podstawy wyłączenia spod reżimy pomocy
publicznej.
14. Uwzględniając powyższe w typie 1 z założenia pomoc publiczna nie wystąpi, bowiem nie mamy
do czynienia z przedsiębiorcą w myśl przepisów UE. Czy mamy rację?
Adekwatnie do Ad. 13, IOK potwierdza, że na poziomie Wnioskodawcy w ramach typu 1 pomoc
publiczna nie wystąpi.
Zapisy pkt. 10 Regulaminu konkursu
15. Czy możliwy jest zakup w ramach kosztów kwalifikowanych, nie tylko liczników ale i
podliczników ciepła, mających na celu m.in. wyliczenie i rozdzielenie wyprodukowanej energii
na potrzeby mieszkaniowe (typ 1)?;
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach 1 typu projektów wspierane będą inwestycje
dotyczące montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
oraz produkcji energii elektrycznej lub/i ciepła na potrzeby własne mieszkańców. Głównym warunkiem
niniejszego typu projektów jest fakt, iż energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji
fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby
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mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym działalności rolniczej. W przypadku gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka,
siedlisko etc.) prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, na odbiorcy
końcowym pomocy tj. właścicielu nieruchomości leży obowiązek wykazania, iż energia
wyprodukowana w instalacji OZE nie jest zużywana na potrzeby prowadzonej działalności. Mając na
uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż koszt opomiarowania nie może zostać zaliczony do kosztów
kwalifikowalnych projektu.
16. Czy możliwa jest sytuacja, że w budynku mieszkalnym w przyszłości (okresie trwałości) będzie
prowadzona działalność gospodarcza? jeśli nie, to czy nastąpi wówczas korekta kosztów
kwalifikowanych (pomimo, że taki zakaz jest wbrew ogólnie obowiązującemu systemowi
prawnemu w Polsce)? - vide pytanie nr 2.
Zgodnie z odpowiedzią Ad.2. istnieje możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w
budynku mieszkalnym w okresie trwałości projektu. Zmiana przeznaczenia budynku powinna być
zgłoszona podmiotowi udzielającemu wsparcie, tj. gminie, która zobowiązana jest do zapewnienia
spełnienia warunków udzielania pomocy de minimis na rzecz odbiorców ostatecznych..
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020,
wskaźnik pn. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) jest wskaźnikiem
produktu. Zapis z Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, mówiący, iż kryterium pn. Redukcja
emisji CO2 (w ramach 2 typu projektu) ma zostać potwierdzone ww. wskaźnikiem rezultatu jest
błędnym stwierdzeniem. IOK informuje, iż w ramach 2 typu projektów warunkiem przyznania punktów
jest odzwierciedlenie redukcji emisji CO2 we wskaźniku produktu. Powyższa omyłka będzie
uwzględniona w aktualizacji dokumentu.
Zapisy pkt. 11 Regulaminu konkursu
17. Wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl 34) jak sama nazwa
wskazuje oraz jego charakter (wskaźnik produktu) pokazuje szacunkowy roczny spadek na
koniec okresu. Czy nie jest błędne, że w kryterium Redukcja emisji C02 wskazana jest
konieczność odzwierciedlenia owego spadku we wskaźniku rezultatu?; czy nie ma obawy, że
służby kontrolujące (np. Referat Kontroli, Instytucja Audytowa) będą żądać potwierdzenia
realnego spadku emisji ?
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020,
wskaźnik pn. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) jest wskaźnikiem
produktu. Zapis z Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, mówiący, iż kryterium pn. Redukcja
emisji CO2 (w ramach 2 typu projektu) ma zostać potwierdzone ww. wskaźnikiem rezultatu jest
błędnym stwierdzeniem. IOK informuje, iż w ramach 2 typu projektów warunkiem przyznania punktów
jest odzwierciedlenie redukcji emisji CO2 we wskaźniku produktu. Powyższa omyłka będzie
uwzględniona w aktualizacji dokumentu.
18. Dlaczego wskazujecie Państwo, że obligatoryjnym wskaźnikiem jest wskaźnik Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (Cl), skoro nie dotyczy on wszystkich typów
wnioskodawców i typów projektów (np. typ 1 i częściowo 2)?; jeśli jednak należy go wybrać, co
jest całkowicie bezcelowe bowiem jak sami Państwo wskazujecie wskaźnik mają być „niezbędne
oraz mierzalne", to czy w takim przypadku należy wstawić wartości „0"?
Obligatoryjne wskaźniki określone na str. 26 Regulaminu konkursu pn. Liczba wbudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej z OZE oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(CI) dotyczą całego konkursu w ramach Działania 5.1 bez podziału na typy projektów oraz typy
beneficjentów. Jak słusznie zauważono, IOK zaleca wybór wyłącznie wskaźników niezbędnych oraz
mierzalnych, a także adekwatnych do zakresu realizowanego projektu. W związku z powyższym, w
przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą nie ma konieczności wybierania
do monitorowania wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI), którego wartość
docelowa wynosiłaby zero.
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Jednocześnie, IOK wyjaśnia, że wymóg wybrania ww. wskaźników podyktowany jest koniecznością
zagwarantowania jak najwyższego stopnia osiągnięcia Ram Wykonania, w których te wskaźniki
zdefiniowano. Ponadto, wskaźnik pn. Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej/cieplnej z OZE jest jednym z kryteriów rozstrzygających wybór projektów na liście
rankingowej (w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów).
II. Instrukcja wypełniania załączników
19. Dlaczego wymagacie Państwo liczenia i przedstawienia w modelu finansowym, wskaźnika
przedstawiającego relację zysku netto z inwestycji, skoro dotyczy on tylko i wyłącznie projektów
objętych pomocą publiczną i tylko w typie 3 operacji wskazanych w Regulaminie konkursu?;
prosimy o doprecyzowanie, że ten zapis nie ma zastosowania do typu 1 i 2.
Doprecyzowując zapisy Instrukcji wypełniania załączników, IOK wyjaśnia, iż konieczność wyliczenia
w modelu finansowym wskaźnika przedstawiającego relację zysku netto z inwestycji dotyczy tylko
projektów składanych w ramach 3 oraz 4 typu projektów i wynika z kryterium dopuszczającego
szczególnego pn. Rentowność inwestycji (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).
20. Czy w analizie finansowej (typ 1 projektu) należy uwzględniać jakiekolwiek przychody w myśl
przepisów dla projektów generujących dochód? czy można jednak uznać, że w tego typu
operacji przychody nie wystąpią, zaś ewentualne oszczędności (przychody) występują wyłącznie
na poziomie odbiorcy ostatecznego, czego nie powinno się uwzględniać w analizie finansowej,
która jest wykonywana z perspektywy wnioskodawcy czyli gminy?
Mając na uwadze zakres i charakter inwestycji mogących otrzymać wsparcie w ramach 1 typu
projektów, należy stwierdzić, iż to beneficjent końcowy (mieszkaniec gminy) uzyskuje przychód
(oszczędność wydatków ponoszonych na zakup energii elektrycznej lub/ ciepła w wyniku realizacji
projektu). Co do zasady Wnioskodawca, którym będzie gmina nie generuje przychodów powstałych
w wyniku realizacji projektu, a tym samym nie ma konieczności wykazywania tych przychodów
w analizie finansowej dotyczącej Wnioskodawcy.
21. Dla jakiego okresu ma być wykonana analiza finansowa (w różnych częściach podajecie
Państwo różne okresy np. okres trwałości/ okres 15-25 lat) w podziale na typy operacji? czy
sporządzanie analizy na lat 15 jest celowe dla typu 1 z uwagi na rodzaj beneficjenta, skalę,
wartość i zakres projektu - jedynym aspektem dającym się analizować jest kwestia trwałości
finansowej, a i ten kontekst analizy jest wątpliwy bo mamy do czynienia z podmiotem
publicznym, a zakres rzeczowy będzie tak naprawdę sfinansowany przez mieszkańca i dotację;
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 Komisja Europejska
dla sektora energetyki określiła 15 - 25-letni okres odniesienia dla projektów generujących dochód.
W przypadku projektów niezaliczanych do kategorii projektów generujących dochód analiza finansowa
powinna zostać sporządzona dla okresu odniesienia odzwierciedlającego okres życia ekonomicznego
projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE.
W przypadku projektów złożonych przez przedsiębiorstwa, objętych pomocą publiczną, okres na jaki
sporządzone są prognozy finansowe nie może być krótszy niż okres trwałości projektu, który dla
przedsiębiorstw z sektora MŚP wynosi 3 lata, a dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat.
22. Czy tylko przedsiębiorcy (tylko w opisie wymogów biznes planu pojawia się taki zapis) mają
obowiązek wskazania możliwości technicznych przyłączenia do systemu dystrybucyjnego? czy
jeśli wnioskodawca posiada warunki przyłączenia warunek jest spełniony?;
Wykonalność techniczna projektu weryfikowana jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej
i dotyczy każdego projektu (niezależnie od rodzaju przedłożonych dokumentów). Wnioskodawca w
Studium wykonalności (analiza wykonalności oraz opcji), Dokumencie potwierdzający zasadność
realizacji inwestycji (informacje dotyczące wykonalności technicznej projektu) oraz Biznes planie
(informacje dotyczące wykonalności technicznej projektu) powinien udowodnić, że projekt jest
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wykonalny technicznie, udzielić odpowiedzi na pytanie: czy jest gotowy do realizacji, czy występują
jeszcze przeszkody natury prawnej lub technicznej, które mogą spowodować niemożność jego
realizacji.
Mimo, iż tylko w instrukcji wypełnienia Biznes planu uszczegółowiono konieczność ujęcia informacji
o możliwości przyłączenia do systemu dystrybucyjnego, nie zwalnia innych Wnioskodawców od
opisania wykonalności technicznej projektu. Ponadto, jeżeli Wnioskodawca uzyskał już warunki
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, to może załączyć je do wniosku o dofinansowanie projektu. W
przypadku ich braku, należy uprawdopodobnić ich uzyskanie w takim okresie, który umożliwi na
terminowe przyłączenie instalacji w okresie nieprzekraczającym maksymalnego terminu wyznaczonego
w warunkach konkursu (zgodnie z Regulaminem konkursu termin finansowego zakończenie realizacji
projektu określono na 31.12.2018 r.).
23. Zapisy na str. 10 wskazują, że zlikwidowano obowiązek przedstawiania Zaświadczenia organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów, dla których
uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy to oznacza, że dla projektu o
charakterze infrastrukturalnym (dla którego nie jest wymagana owa Decyzja) należy przedłożyć
owe zaświadczenie?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000 nie jest wymagana dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym. W
przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym, gdy nie jest wymagana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, dostarczenie deklaracji NATURA 2000 jest możliwe do momentu
podpisania Umowy o dofinansowanie.
24. Skoro dopuszczacie Państwo, i bardzo słusznie, możliwość przedłożenia dokumentacji
środowiskowej do momentu podpisania Umowy o dofinansowanie, jak należy oznaczyć
odpowiednie pola we wniosku (oraz na końcu wniosku) dotyczące owej dokumentacji?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, w ramach punktu III.6.1 oraz VIII wniosku
o dofinansowanie należy zaznaczyć jakie dokumenty związane z postępowaniem OOŚ zostały
dołączone do wniosku. W przypadku nie dostarczenia na etapie aplikowania Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach należy zaznaczyć opcję NIE (oznacza, iż dany projekt wymaga uzyskania
dokumentacji środowiskowej, lecz nie dołączono jej na etapie aplikowania), natomiast przed
podpisaniem Umowy o dofinansowanie w momencie aktualizacji danych we wniosku należy dostarczyć
stosowną decyzję oraz zaznaczyć opcję TAK.
25. Na str. 12 wskazano, że „dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowania
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (...) nie posiadają jeszcze pozwolenia na budowę,
obligatoryjnym załącznikiem na etapie aplikowania są dokumenty dotyczące zagospodarowania
przestrzennego uwzględniające wszystkie nieruchomości...", o jaką definicję projektów
infrastrukturalnych chodzi (w myśl jakich przepisów) i czy tylko tych dla których wymagane jest
pozwolenie na budowę w myśl prawa budowlanego?; prosimy o doprecyzowanie, że załącznik
zatem nie jest wymagany dla projektu realizowanego w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych.
IOK potwierdza, iż dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (Decyzja o warunkach
zabudowy, Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego) są dokumentami wymaganymi tylko w przypadku projektów
infrastrukturalnych, w których prace budowlane będą prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę
i pozwolenie to nie zostało dołączone do dokumentacji aplikacyjnej. W związku
z powyższym, w przypadku objęcia danego projektu zgłoszeniem prac budowlanych, dołączenie
niniejszego załącznika nie jest wymagane.
26. W pkt. 5 wskazujecie Państwo konieczność dostarczenia wyciągu z dokumentacji technicznej.
Czy w przypadku typu 1 projektów dobrze rozumiemy ten zapis, że chodzi o schemat instalacji
wspólny dla wszystkich lokalizacji (analogiczny jaki będzie w zamówieniu na instalację i montaż
np. solarów a nie szkic wykonawczy dla każdej pojedynczej instalacji odrębnie dla każdej
lokalizacji? Na potrzeby kryterium wykonalności technicznej wystarczające powinno być
przedłożenie wspominanego wyżej schematu oraz dodatkowe opisanie oraz podanie ilości
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planowanych do nabycia zestawów kolektorów lub/i ogniw fotowoltaicznych oraz
szacunkowych kosztów. Inne podejście narażałoby gminy o i tak szczupłych budżetach na
ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z dokładną inspekcją techniczną w każdej
planowanej lokalizacji w liczbie np. 200 sztuk, co nie ma nic wspólnego z uproszeniami, o
których tak wiele się mówi w tej perspektywie finansowej i których KE oczekuje wyraźnie od IZ.
Dodatkowo ogłaszanie przetargu na instalacje z tak szczegółowymi danymi technicznymi
wydaje się być niezasadne, będzie prowadziło do zawyżania kosztów a zatem zdecydowanie
zmniejszy efektywność wydatkowanych środków UE. W takiej formule też niemożliwe będzie
dokonanie zmiany odbiorcy końcowego po złożeniu wniosku co wydaje się być zbyt restrykcyjne.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na
budowę dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, np.
programu funkcjonalno-użytkowego. IOK potwierdza iż, w przypadku montażu zestawów kolektorów
lub/i ogniw fotowoltaicznych wystarczającym będzie przedłożenie schematu instalacji wspólnych dla
wszystkich lokalizacji wraz z podaniem parametrów technicznych planowanych instalacji, zestawienia
zawierającego ilości planowanych do nabycia instalacji wraz z podaniem numerów działek, na których
zostaną powyższe instalacje zainstalowane oraz szacunkowych kosztów poszczególnych zestawów.
IOK rozumiejąc specyfikę projektów realizowanych w ramach 1 typu projektów, ogranicza zakres
dokumentacji zgodnie z powyższym, a szczegółowe rozwiązania będą przedmiotem realizacji
zamówienia przez wybranego wykonawcę (po rozstrzygnięciu właściwego postępowania
przetargowego). Takie też informacje były przekazywane potencjalnym Wnioskodawcom również
w trakcie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.
27. Opracowany kosztorys ma być aktualny tj. sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie, warunek jak rozumiemy, dotyczy samego kosztorysu (jako
dokumentu), nie zaś ofert/wycen, które mogą być starsze?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników za aktualny należy uznać kosztorys sporządzony
maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie w celu
potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku Wnioskodawca zobowiązany jest do
potwierdzenia prawidłowości zadeklarowanych wartości, np. poprzez dostarczenie dokumentacji z
przeprowadzonej analizy rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w projekcie w
postaci pozyskanych ofert/wycen, które mogą być starsze.
28. Dokumentacja stanowi, że Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia prawidłowości
zadeklarowanych wartości, np. poprzez dostarczenie dokumentacji z przeprowadzonej analizy
rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań w postaci pozyskanych ofert/wycen, dodatkowo
na str. 16 wskazano konieczność dostarczenia co najmniej 3 ofert (?). w przypadku podmiotów
sektora finansów publicznych owe wartości i tak potwierdzi rynek (zgodnie z PZP), zaś
racjonalność i adekwatność owych zakupów potwierdza aspekt techniczny projektu, nie zaś
czysto ofertowy, więc warunki określone w kryterium potwierdzającym kwalifikowalność
wydatków powinny być spełnione.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz zapisem cytowanym w Ad. 27, w celu potwierdzenia
sposobu szacowania wydatków możliwe jest dostarczenie dokumentacji z przeprowadzonej analizy
rynku pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w Projekcie (co najmniej 3 oferty na każde z
nabywanych aktywów). Przykład ten należy traktować jako jeden ze sposobów spełnienia warunku
szacowania kosztów, bowiem ostateczne wartości zostaną zweryfikowane w momencie
przeprowadzenia procedury wyboru dostawców urządzeń.
29. Prosimy o doprecyzowanie dokumentacji w zakresie wymogu co do załącznika dot.
potwierdzenia dysponowania nieruchomością. Oświadczenia o prawie dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu powinno dotyczyć typu 2 i 3, natomiast dla typu 1
mogło by dotyczyć pozyskania właściwych umów co najwyżej na etapie podpisania umowy o
dofinansowanie. W przypadku typu 1 projektów wskazanych w Regulaminie konkursu,
konieczność dostarczenia owego załącznika z kopiami wszystkich umów użyczenia od
odbiorców ostatecznych wydaje się zbędną biurokratyzacją, zwłaszcza, przy typie beneficjenta
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jaki jest dopuszczony w konkursie. Uwzględniając typy beneficjentów ryzyko nadużycia
związanego z realizacją inwestycji wbrew woli mieszkańców jest praktycznie żadne. Inaczej
wyglądałaby sytuacja gdyby wnioskodawcami miały być podmioty prywatne, usługodawcy
energetyczni, czy fundacje, w przypadku JST taki wymóg jest nadmiernie restrykcyjny i szkodzi
efektywności wdrażania. Należy zauważyć, iż gmina jako taka nie czerpie korzyści z tego typu
projektów - pełny zakres rzeczowy dotyczy inwestycji na rzecz mieszkańców, zatem nierozsądne
jest karanie gminy za wycofanie się mieszkańca, a taką sytuację będziemy mieć w warunkach
przedmiotowego ograniczenia. Popyt na inwestycje ze strony mieszkańców jest na tyle duży, że
można dokonać zmiany ostatecznego odbiorcy w obrębie gminy bez uszczerbku dla projektu i
jego celu nawet gdy taka zmiana będzie konieczna na etapie wdrażania projektu, nie mówiąc o
etapie jego oceny (przed zawarciem umowy o dofinansowanie). Bardziej racjonalnym jest
rozwiązanie zastosowane w konkursie działania 5.2 RPOWP 2007-2013 „energia słoneczna",
gdzie dopuszczono możliwość złożenia owego załącznika do czasu podpisania umowy o
dofinansowanie, bez konieczności dostarczania wszystkich kopii owych umów. Jednocześnie
podkreślić należy, że nie jest to niezbędne w kontekście kryterium wykonalności technicznej
projektu.
Wymagany załącznik powinien być złożony w momencie złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie
z wzorem załącznika Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji
projektu w przypadku typu projektu nr 1 powinno zawierać wszystkie wyszczególnione numery
ewidencyjne działek wraz z podaniem obrębów ewidencyjnych, na których będzie realizowany projekt
do których Wnioskodawca z mocy umowy użyczenia nieruchomości posiada prawo w celu montażu
instalacji na czas realizacji projektu i na okres trwałości projektu tj. 5 lat. Jednocześnie IOK wyjaśnia,
że nie ma konieczności dołączania kopii umów użyczenia od odbiorców ostatecznych do dokumentacji
aplikacyjnej.
Dodatkowo, IOK informuje, że dopuszcza możliwość zmiany ostatecznego odbiorcy, co może wynikać
z różnych niezależnych przesłanek. Do obowiązków Wnioskodawcy/Beneficjenta należy zapewnienie
odpowiedniej liczby zainteresowanych mieszkańców, tak by osiągnąć założone cele projektu.
30. Czy jeśli w Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji przedstawi się sposób
szacowania wydatków to kosztorys jest zbędny? na to wskazują informacje wskazane na str. 16.
Czy bezwarunkowo należy dostarczyć aż „co najmniej 3 oferty na każde z nabywanych
aktywów"?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, Dokument potwierdzający zasadność realizacji
inwestycji powinien zawierać opis sposobu szacowania wydatków, co nie zwalnia Wnioskodawcy
z obowiązku przedłożenia kosztorysu zgodnego z warunkami z Pkt 6 ww. Instrukcji. Taki sposób
prezentacji kosztów jest przyjęty we wszystkich dotychczasowych konkursach (z wyłączeniem
Poddziałania 5.3.1, w którym kluczowym dokumentem jest audyt ex-ante).
Ponadto, odnosząc się do konieczności dostarczenia 3 ofert, kwestię tę wyjaśniono w Ad. 28.
31. Dlaczego w wymogach Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji
wskazaliście Państwo tak rozbudowaną analizę ryzyka (nie ma takich warunków w studium i
biznes planie, zaś część z opisów nie dotyczy niektórych, w zasadzie większości typów operacji
działania 5.1)?
W Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji, IOK wskazała szczegółowy zakres
analizy ryzyka, lecz Wnioskodawca ma prawo do jego ograniczenia w zależności od typu projektu w
ramach którego ubiega się o wsparcie. Należy pamiętać o przedstawieniu takich informacji, które
pozwolą na spełnienie kryterium dopuszczającego odnoszącego się do analizy ryzyka.
32. Zapis w warunkach Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji wskazuje, że
„...podstawą wykonania analizy finansowej i ekonomicznej powinny być dane podmiotu, który
ponosi wydatki, a tym samym wnosi wkład własny do projektu...". W niektórych typach operacji
analiza ekonomiczna jest całkowicie zbędna bądź jak Państwo wskazujecie „fakultatywna".
Dodatkowo zapis budzi wątpliwości w przypadku typu 1 projektów wskazanych w Regulaminie
konkursu, gdzie „wkład własny" na projekcie pokryty może być przez odbiorców ostatecznych
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(mieszkańców). Czy to oznacza, że w analizie należy ująć „dane" owych ostatecznych
odbiorców?; Jedynym miejscem może być analiza ekonomiczna, gdyż finansowa
przeprowadzana jest z perspektywy wnioskodawcy.
Analiza finansowa w ramach 1 typu projektów z Działania 5.1 powinna zostać sporządzona na
podstawie danych finansowych Wnioskodawcy, a więc gminy. W przypadku, gdy Wnioskodawca w
Studium wykonalności/Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji przeprowadzi
analizę ekonomiczną, ona także powinna dotyczyć Wnioskodawcy, a nie beneficjentów końcowych,
którymi będą mieszkańcy gminy. Nie oznacza to, że w sytuacji, gdy wkład własny będzie wnoszony
przez ostatecznych odbiorców, to wymaga się sporządzenia analizy finansowo-ekonomicznej
uwzględniającej środki prywatne mieszkańców.
III. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów
33. Jakie informacje będą wystarczające aby spełnić kryterium Zgodność inwestycji
z dyrektywami dla Typu 1, (zapisy Przewodnika nie precyzują niestety tego zakresu)? czy
wystarczająca będzie tylko deklaracja Wnioskodawcy co do zgodności projektu
z wymienionymi Dyrektywami (do czego i tak każdy podmiot przepisami jest zobligowany)?
IOK nie może doprecyzować jakie informacje będą wystarczające, aby spełnić kryterium „Zgodność
inwestycji z dyrektywami” dla typu 1 projektu. Wnioskodawca powinien zawrzeć w Studium
wykonalności lub Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji informacje w zakresie
zgodności projektu z wymogami dyrektyw przedstawionymi w kryteriach wyboru projektów. Czyli
innymi słowy, to Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób realizacja inwestycji
wpływa na zachowanie wymogów dyrektyw: 2008/50/WE,2009/28/WE, 2000/60/WE oraz
2009/125/WE.
34. Na str. 37 w opisie kryterium Rodzaj źródeł energii jest podany, nieadekwatny do typu projektu,
przykład. Jaki bowiem sens ma zastosowanie formuły średniej ważonej do dwóch różnych
instalacji za które otrzymujemy taką samą ilość punktów (obojętnie od udziału w kosztach
zawsze i tak powinno być 10 pktl, o dziwo w przykładzie wychodzi 9,99 pkt), nie wskazano
również, że projekt otrzyma dodatkowe 5 pkt. Czy zgadzacie się Państwo z taką opinią?
IOK wyjaśnia, że w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów, w przykładzie do kryterium pn.
Rodzaj źródeł energii wykazano błędny przykład.
Prawidłowo przykład do niniejszego kryterium powinien brzmieć następująco:
Beneficjent planuje wybudowanie biogazowni o mocy zainstalowanej do 200 kWe i jednocześnie
zastosowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie przekraczającej 40 kW. Koszty
kwalifikowalne biogazowni wyniosą 2 500 000 zł, a koszty kwalifikowalne ogniw fotowoltaicznych
800 000 zł. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wyniosą 4 000 000 zł, w tym 700 000 stanowią
koszty wspólne biogazowni i fotowoltaiki.
Zgodnie z opisem kryterium za poszczególne źródła oceniający może przyznać:
10 pkt – biogazownia (do 200kWe),
15 pkt – fotowoltaika ( nie przekraczającej 40 kW).
W związku z powyższym obliczenie punktacji, jaką uzyska projekt w ramach kryterium przedstawia się
następująco:
[10 * (2 500 000/ 4 000 000)] + [15 * (800 000/4 000 000)] + [10 * (700 000/4 000 000)*(2 500 000/(2
500 000+800 000))] + [15 * (700 000)/4 000 000*(800 000/(2 500 000+800 000))] = 10*0,625 +
15*0,200 + 10*0,175*0,757 + 15*0,175*0,243 = 6,25 + 3,0 + 1,32 + 0,63 = 11,2 pkt.
Dodatkowo Wnioskodawca uzyska 5 punktów za to, iż w ramach projektu założył wykorzystanie więcej
niż jednego rodzaju OZE (biogazownia + fotowoltaika).
Projekt otrzyma 16,2 punktu za wybudowanie instalacji wytwarzającej energię z różnych źródeł
odnawialnych.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
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1. W przypadku 2 typu projektu (energii elektrycznej na własne potrzeby), jak rozumieć zapis „na
własne potrzeby”? Czy tylko i wyłącznie na potrzeby jednostki samorządu terytorialnego? Czy
też na własne potrzeby dla swoich jednostek podległych, np. zakładów budżetowych?
W ramach 2 typu projektu z Działania 5.1 energia elektryczna lub/i ciepło wyprodukowana
w instalacji OZE powinna być co do zasady wykorzystywana na potrzeby własne podmiotu aplikującego
o wsparcie. W przypadku, gdy dany zakład budżetowy/jednostka podległa JST nie posiada osobowości
prawnej, Wnioskodawcą powinna być jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat,
województwo), zaś to energia wytworzona w instalacjach OZE powinna być wykorzystana na potrzeby
jst Jeżeli jednostka podległa (np. zakład budżetowy) posiada osobowość prawną, to zgodnie z
Regulaminem konkursu jest podmiotem uprawnionym do aplikowania w ramach Działania 5.1
(jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną).
2. Czy wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie są warunki przyłączeniowe?
Warunki przyłączeniowe nie są załącznikiem obowiązkowym na etapie aplikowania o dofinansowanie
w ramach ogłoszonego z Działania 5.1. Należy jednak pamiętać, aby w Studium wykonalności/ Biznes
planie/Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji uprawdopodobnić ich uzyskanie
w takim okresie, który umożliwi na terminowe przyłączenie instalacji w okresie nieprzekraczającym
maksymalnego terminu wyznaczonego w warunkach konkursu (zgodnie z Regulaminem konkursu
termin finansowego zakończenie realizacji projektu określono na 31.12.2018 r.). Powyższe będzie
przedmiotem oceny w ramach kryterium pn. Wykonalność techniczna projektu.

Pytanie:
Urząd Gminy XXX zwraca się z następującymi zapytaniami:
1. W ramach zadań typu 2. istnieje możliwość aplikowania przez Gminę (jst) w zakresie
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne. Gmina zamierza złożyć
wniosek o dofinansowanie zadanie polegającego na zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych
na budynkach stacji uzdatniania wody (suw) w celu ich zasilania (przynajmniej częściowego).
Aktualnie koszty energii elektrycznej generują bardzo wysokie koszty eksploatacji wody. Stacje
stanowią własność Gminy i są administrowane i eksploatowane przez Gminę. SUW zaopatrują
w wodę mieszkańców Gminy. Za sprzedaż wody mieszkańcom Gmina wystawia faktury VAT.
Wytworzona energia pozwoli zaoszczędzić na kosztach dostaw wody do mieszkańców, tym
samym przełoży się to za zmniejszenie opłat przez mieszkańców. Obniżce będzie mogła ulec
cena 1 m3 wody. Zatem Gmina nie będzie z tytułu wytworzonej energii zarabiać.
 Czy taka sytuacja nie będzie wykluczała Gminy z otrzymania dofinansowania?
W ramach 2 typu projektów wsparcie mogą otrzymać m.in. jednostki samorządu terytorialnego
wytwarzające energię elektryczną i cieplną z OZE na własne potrzeby. W związku z powyższym, nie
istnieją przeciwwskazania do aplikowania gminy o wsparcie projektu polegającego na instalacji paneli
fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynku administrowanego
i eksploatowanego przez gminę.
Jednakże, w analizowanym przypadku analizy wymaga zakwalifikowanie projektu jako generującego
dochód oraz kwalifikowalność podatku VAT.
2. Dotyczy zadań typu 1.
 W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych przez
Gminę w jaki sposób opomiarować ilość zużytej energii na potrzeby budynku
mieszkalnego oraz prowadzonej w budynku mieszkalnym dodatkowej działalności
gospodarczej (np. 1 pokój) lub prowadzonego gospodarstwa rolnego?
 Czy wystarczą podliczniki czy odrębne umowy z zakładem energetycznym i nowe
liczniki na działalność lub gospodarstwo?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty realizowane w ramach 1 typu dotyczą inwestycji
z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
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energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj.
z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność
rolnicza.
Jak wynika z powyższego zapisu, nie ma możliwości objęcia wsparciem budynku, w którym dodatkowo
prowadzona jest faktycznie działalność gospodarcza (niezależnie od planowanych rozwiązań w zakresie
wyodrębnienia części mieszkalnej od gospodarczej i/lub rolniczej).
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ogłoszonego konkursu:
1. Za jaki okres powinny być wskazane w arkuszach kalkulacyjnych dane historyczne?
W udostępnionych arkuszach dotyczących pełnej i uroszczonej księgowości wskazane są różne
okresy?
Biorąc pod uwagę termin zakończenia ogłoszonego naboru wniosków, tj. w momencie, gdy
Wnioskodawca może nie dysponować zatwierdzonymi danymi finansowymi, w arkuszach
kalkulacyjnych należy przedstawić następujące dane:
 w przypadku podmiotów posiadających zamknięty rok 2016 (zatwierdzony): rok t-2 i t-1, czyli
pełne zakończone dwa lata obrachunkowe poprzedzające złożenie wniosku, odpowiednio rok
2015 i 2016,
 w przypadku podmiotów nie posiadających zamkniętego roku 2016 (zatwierdzonego): rok t-3,
t-2 i t-1, czyli odpowiednio rok 2014, 2015 i 2016.
Ponadto, IOK wyjaśnia, że w formularzach arkuszy kalkulacyjnych dla pełnej księgowości oraz
księgowości uproszczonej wstawione lata należy traktować pomocniczo, a okresy dopasować na
potrzeby konkretnego projektu.
2. Wymagane jest dołączenie do dokumentacji sprawozdań finansowych lub formularzy
podatkowych PIT za okres 2 ostatnich lat obrotowych. Składając wniosek o dofinansowanie w
marcu przedsiębiorcy mogą jeszcze nie dysponować ostatecznymi dokumentami finansowymi za
2016r.
 W takiej sytuacji za jakie lata powinniśmy przedłożyć stosowne dokumenty finansowe
(2014, 2015)?
 Dane za 2016 wykazane na podstawie wstępnych, nie zatwierdzonych jeszcze danych
(bez dołączania sprawozdań lub PIT)?
IOK wyjaśnia, że w ramach załącznika Dokumenty finansowe, Wnioskodawcy powinni złożyć
zatwierdzone sprawozdania finansowe/deklaracje PIT (adekwatnie do Ad.1). W celu potwierdzenia
danych finansowych za rok 2016, dla podmiotów nie posiadających zamkniętego roku 2016 należy
dostarczyć dane finansowe, będące podstawą przygotowywanego sprawozdania, które powinny
potwierdzać przyjęte wartości w arkuszach kalkulacyjnych. Dokument ten powinien być podpisany
przez Wnioskodawcę i/lub uprawnioną osobę odpowiedzialną za finanse.
3. Kwestia poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wielostronicowego załącznika: Czy
wystarczy na pierwszej stronie załącznika zamieścić klauzulę „” z datą oraz czytelnym
podpisem bez parafowania pozostałych stron?
W przypadku poświadczania "za zgodność z oryginałem" kopii wielostronicowego załącznika możliwe
jest potwierdzenie "za zgodność z oryginałem od strony pierwszej do strony ostatniej" z datą oraz
czytelnym podpisem. W takim przypadku nie ma konieczności parafowania dokumentu na każdej
stronie, jednakże należy ponumerować wszystkie strony poświadczane "za zgodność z oryginałem".

Dotyczy konkursu 5.1, typ 1
1. Proszę o interpretację zapisów w regulaminie konkursu dotyczących prowadzonej działalności
gospodarczej w odniesieniu do rolników prowadzących działalność rolniczą.
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W ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii mogą aplikować m.in.
producenci rolni i grupy producenckie. Przez producenta rolnego należy rozumieć osobę fizyczną,
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą na własny
rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, położonym w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Czy jst ubiegając się o dofinansowanie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych swoim mieszkańcom powinna wykluczyć przedsiębiorców
i rolników?
W ramach typu 1 możliwe jest jedynie wsparcie instalacji kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Ważne jest, aby w budynku mieszkalnym, na którym
zamontowana zostanie instalacja OZE nie była faktycznie prowadzona działalność gospodarcza, w tym
działalność rolna, oraz aby cała energia elektryczna/ciepło wytworzona w instalacjach OZE
przeznaczona była na potrzeby bytowe, mieszkalne mieszkańców budynku.
W związku z tym, kluczowe do zakwalifikowania danego podmiotu do projektu jest cel, na który
zostanie przeznaczona wytworzona energia, a nie jedynie fakt posiadania statusu przedsiębiorcy/rolnika.
Przykładowo, wsparcie może być objęty przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej
w danym budynku mieszkalnym.
3. Jak jest rozumiana działalność rolnicza?
Działalność rolniczą należy rozumieć jako zarobkową działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego, zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Jak jest rozumiany status rolnika, czy jest on przedsiębiorcą?
Przedsiębiorstwem, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji
WE 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), jest podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności
osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub
inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. W
związku z powyższym rolnika/producenta rolnego należy w świetle przepisów wspólnotowych
traktować jako przedsiębiorcę.
5. Na terenie Gminy istnieje wiele przypadków, iż działalność gospodarcza jest zarejestrowana w
budynku mieszkalnym, natomiast prowadzona jest w innym miejscu, czy wówczas także nie jest
możliwe uzyskanie dofinansowania na taki budynek mieszkalny?
Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniem w ramach typu nr 1 projektu objęte są inwestycje
„z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (…)”. Jeśli
działalność zarejestrowana pod adresem zamieszkania jest wykonywana poza siedzibą wskazaną w
dokumencie rejestrowym, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 1 typu projektu
przedmiotowego konkursu.
Proszę o podanie definicji użytego w regulaminie konkursu określenia „producent rolny”. Czy
określenie to oznacza także rolnika indywidualnego prowadzącego własne gospodarstwo rolne ?
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Przez producenta rolnego należy rozumieć osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w
gospodarstwie rolnym, położonym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
Gmina XXX chciałaby aplikować po środki w ramach działania 5.1 RPO WP - projekt typu 1 (montaż
kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy
XXX). Zgodnie z regulaminem konkursu, w ramach tego typu projektu wsparcia nie uzyskają projekty
realizowane na terenie BOF przez Beneficjentów Poddziałania 5.4.2.
W Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BOF wśród projektów dotyczących modernizacji
indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej zgłoszonych do identyfikacji w trybie
bezkonkursowym nie ma projektu Gmina XXX.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy słusznie zakładamy, że Gmina Łapy
nie może być Beneficjentem Poddziałania 5.4.2 w tym zakresie i w związku z tym może aplikować
w ramach działania 5.1 na projekt typu 1.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach 1 typu projektów „wsparcia nie uzyskają projekty
realizowane na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przez Beneficjentów Poddziałania
5.4.2.”. Mając na uwadze, iż Gmina XXX w ramach Działania 5.4.2 nie aplikowała
o wsparcie projektu dotyczącego modernizacji indywidualnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej,
nie ma przeciwwskazań do aplikowania gminy w ramach 1 typu projektów z Działania 5.1.
Powyższe wykluczenie dotyczy Wnioskodawców z terenu BOF, którzy w strategii ZIT BOF założyli
modernizację źródeł ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych lub budowę mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na
terenie danej gminy, w szczególności zakup i montaż instalacji solarnych, zakup i instalacja ogniw
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz instalacja kolektorów słonecznych dla
uzyskania ciepłej wody użytkowej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy o dofinansowanie projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V: Gospodarka
niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (numer naboru:
RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17)zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:
1. Czy Gmina może z w/w projektu dofinansować instalacje OZE na budynku mieszkalnym
mieszkańca gminy prowadzącego działalność gospodarczą, który jako siedzibę działalności ma
wpisany adres zamieszkania?
Przykłady:
 działalność polegająca na usługach transportowych,
 działalność polegająca na prowadzeniu w części budynku działalności gastronomicznej
(są 2 liczniki – na działalność i na potrzeby mieszkaniowe),
 działalność – warsztat mechaniczny zlokalizowany w garażu na posesji.
Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniem w ramach typu nr 1 projektu objęte są inwestycje
„z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj.
z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność
rolnicza (…)”.
Odnosząc się do przywołanych przypadków, IOK stwierdza:
 jeśli działalność zarejestrowana jest pod adresem zamieszkania, lecz faktyczne miejsce
wykonywania działalności wykracza poza budynek objęty wsparciem, to Wnioskodawca może
ubiegać się o dofinansowanie w ramach 1 typu projektu przedmiotowego konkursu (dotyczy
np. usług transportowych),
 w przypadku, gdy w części budynku prowadzona jest faktycznie działalność gospodarcza, to
nie ma możliwości objęcia takiego budynku mieszkalnego wsparciem (mimo, że dokonano
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montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii wytworzonej na potrzeby części
mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością),
w przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest
dodatkowo działalność gospodarcza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż,
stodoła itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie
przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku, zgodnie z zapisami
Regulaminu, w celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytworzonej 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.

2. Czy koszt wykonania dokumentacji technicznej i programu funkcjonalno- użytkowego jest
kosztem kwalifikowalnym?
Koszt wykonania dokumentacji technicznej i programu funkcjonalno-użytkowego może zostać uznany
za koszt kwalifikowalny projektu.
3. Czy w przypadku Gminy, która prowadzi również działalność podlegającą VAT (sprzedaż wody)
koszt VAT jest kosztem kwalifikowalnym?
IOK na podstawie informacji zawartych w zapytaniu nie ma możliwości stwierdzenia, czy w przypadku
gminy prowadzącej działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, podatek VAT będzie
kosztem kwalifikowalnym projektu.
Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązany jest do przedstawienia
Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, w którym wymaga się szczegółowego uzasadnienia
zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT
naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze
planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości
projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. Dodatkowo, w celu potwierdzenia
wiarygodności przedstawionej deklaracji, zalecanym załącznikiem na etapie aplikowania jest
interpretacja indywidualna właściwej Izby Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie. Jednakże w
przypadku nie przedłożenia przedmiotowej opinii do dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest
zobowiązany przedłożyć ją przed podpisaniem umowy.
Jednocześnie, przed uzupełnianiem załącznika, IOK zaleca zapoznanie się z wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz uchwałą
Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15.Ustalenia ww. organów dotyczą
zmiany dotychczasowego podejścia do statusu podatkowego jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie podatku VAT oraz wynikające z tego ograniczenia możliwości uznania podatku VAT za
kwalifikowalny.
4. Czy producent rolny prowadzący gospodarstwo indywidualne, podlegający ubezpieczeniu w
KRUS i nie należący do grupy producenckiej może wnioskować o dofinansowanie instalacji
OZE w swoim gospodarstwie (typ.2 projektu)
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach 2 typu projektu mogą aplikować producenci rolni.
1. Czy możliwy jest montaż kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych będących własnością parafii lub nadleśnictwa, w których mieszkają proboszcz
lub pracownicy nadleśnictwa?
W ramach 1 typu projektów z Działania 5.1. możliwe jest wsparcie montażu kolektorów słonecznych
lub paneli fotowoltaicznych na domach mieszkalnych mieszkańców. Nie ma możliwości montażu
instalacji OZE na budynkach będących własnością parafii lub nadleśnictwa. Parafia lub nadleśnictwo
mogą samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych na własne potrzeby w ramach 2 typu projektów.
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2. Czy na budynku mieszkalnym, w którym ( w jednym pokoju) jest prowadzone biuro projektowe
można zamontować kolektory lub ogniwa?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach 1 typu projektów mogą być realizowane inwestycje
z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj.
z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność
rolnicza.
Jak wynika z powyższego zapisu, nie ma możliwości posadowienia instalacji OZE na dachu budynku,
w którym prowadzona jest faktycznie działalność gospodarcza.
3. Czy na montaż kolektorów niezbędny jest oddzielny projekt na każdą nieruchomość, czy
wystarczy koncepcja architektoniczno - budowlana (jedna na wszystkie nieruchomości)?
Nie ma konieczności przedstawiania oddzielnej dokumentacji technicznej dla każdej nieruchomości, na
której zamontowane zostaną kolektory słoneczne. W ramach Załącznika nr 5 do wniosku
o dofinansowanie wystarczy dostarczyć jedną dokumentację techniczną, w której określone zostaną
główne parametry, ilość zamontowanych zestawów oraz inne informacje techniczne opisujące zakres
projektu. Przykładem uproszczonej dokumentacji może być program funkcjonalno-użytkowej.
4. Czy dopuszczany jest program funkcjonalno - użytkowy?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników, „w przypadku, gdy nie jest wymagane
pozwolenie na budowę - dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zgłoszenia na
wykonanie robót budowlanych, określająca rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami." Zgodnie z odpowiedzią w Ad. 3.
dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji technicznej w uproszczonej formie, np. programu
funkcjonalno-użytkowego. IOK pragnie również wyjaśnić, że nie należy utożsamiać możliwości
przedłożenia programu funkcjonalno-użytkowego ze złożeniem wniosku w formule zaprojektuj
i wybuduj.
Czy mniejsze wymagania dotyczące prosumentów (osób fizycznych) można również odnieść do
przedsiębiorstw, jeśli planują one budowę instalacji fotowoltaicznej do 40 kW?
Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478
z późn. zm.) przedsiębiorcy nie mogą być zaliczeni do grona prosumentów.
Odnosząc się do zakresu planowanej inwestycji, należy stwierdzić, że instalacja fotowoltaiczna do 40
kW nie wymaga pozwolenia na budowę, a tym samym nie ma konieczności występowania o uzyskanie
koncesji na sprzedaż energii.
Czy przedsiębiorstwo może być prosumentem?
Zgodnie z zapisami Art. 2 ust. 27a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
prosument oznacza odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie
umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością
gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.
Z powyższej definicji wynika, iż prosumentem może być podmiot wytwarzający energię elektryczną,
przeznaczoną na własne potrzeby, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W związku z powyższym, przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej nie może być prosumentem.
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Jeżeli w budynku jednorodzinnym wolnostojącym, w oddzielnym pomieszczeniu wydzielony jest lokal
z prowadzoną działalnością, to czy może ubiegać się o dofinansowanie na montaż fotowoltaiki. Jeśli
nie, to jakie wymogi musiałby spełnić mieszkaniec by móc przystąpić do projektu? (oddzielny licznik na
działalność, oddzielne wejście?)
Uwzględniając odpowiedzi udzielane w ramach niniejszego dokumentu oraz zgodnie z Regulaminem
konkursu w ramach 1 typu projektu, wsparciem mogą być objęte wyłącznie budynki przeznaczone do
celów mieszkalnych (socjalno-bytowych) z wyłączeniem możliwości częściowego wykorzystywania na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i/lub rolniczej. Bez znaczenie pozostaje fakt
wyodrębnienia rozliczeń określających zużycie energii.
1. Zgodnie z Regulaminem konkursu 5.1 (energetyka odnawialna: słoneczna) wsparciem objęte
będą projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza – Sytuacja: w budynku mieszkalnym znajduje się np. zakład fryzjerski
– czyli w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, ale w budynku
mieszkalnym zamontowane są dwa liczni energii elektrycznej (jeden licznik dotyczy energii
zużywanej na potrzeby własne, drugi licznik energii dotyczy energii zużywanej na cele związane
z działalnością gospodarczą), czy w takiej sytuacji można dofinansować budowę ogniw
fotowoltaicznych do tego budynku. W tym przypadku wytwarzana energia elektryczna z ogniw
fotowoltaicznych będzie wytwarzana tylko i wyłącznie na potrzeby własne budynku
mieszkalnego.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu 1 typ projektów dotyczy inwestycji z zakresu budowy
nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną
polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w
których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
Jak wynika z powyższego zapisu, nie ma możliwości posadowienia instalacji OZE na dachu budynku
w którym prowadzona jest faktycznie działalność gospodarcza.
2. Czy zamontowane z dofinansowaniem kolektory słoneczne mogą służyć nie tylko do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej ale również do wspomagania ogrzewania?
W Regulaminie konkursu nie ograniczono sposobu przeznaczenia wytworzonego w kolektorach
słonecznych ciepła wyłącznie do celów podgrzewania wody użytkowej, a tym samym możliwe jest
zastosowanie ciepła do wspomagania ogrzewania.
Jest osoba fizyczna posiadająca ponad 10% udziałów W spółce A z o.o oraz ponad 10% w spółce B
z o.o. W spółce B pełni obowiązki członka zarządu. Czy zlecenie prac przez spółkę A dla spółki B jest
naruszeniem zasady konkurencyjności. A jeżeli tak to którego punktu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie
zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed
wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez
istniejące powiązanie.
Pytanie:
W związku z opublikowaniem dokumentacji konkursowej do działania 5.1 proszę o odpowiedź na
pytania:
Na wstępie odpowiedzi, Instytucja Ogłaszająca Konkurs pragnie wyjaśnić kluczową kwestię dotyczącą
załączników. Co do zasady w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, zgodnie z definicją
zawartą w art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji WE 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), to w ramach ogłoszonego naboru w ramach Działania
5.1, powinien złożyć Biznes Plan lub Dokument potwierdzający zasadność realizacji inwestycji wraz z
arkuszami kalkulacyjnymi dla księgowości pełnej lub księgowości uproszczonej, w zależności od
sposobu rozliczania przedsiębiorstwa. W ramach ogłoszonego naboru, IOK określiła w Instrukcji
wypełniania załączników minimalny zakres informacji jaki powinien zostać zawarty w ww.
dokumentach. Wybór rodzaju dokumentu zależy od Wnioskodawcy i może być determinowany
posiadaniem już np. Biznes Planu (wówczas nie ma konieczności przygotowywania Dokumentu
potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji).
Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach Działania 5.1, inne niż przedsiębiorstwa powinny w
ramach dokumentacji aplikacyjnej złożyć Dokument potwierdzający zasadność realizacji inwestycji lub
Studium wykonalności. W przypadku, gdy Wnioskodawca (inny niż przedsiębiorstwo) załączy Studium
Wykonalności, nie ma obowiązku przedkładania Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji
inwestycji (dokument ten należy traktować jako „uproszczone studium wykonalności”).
1. Czy jest możliwość dofinansowania rozwiązań OZE na potrzeby własne w nieruchomości
będącej w trakcie budowy – np. wykonany stan surowy zamknięty obiektu bez instalacji?
W ramach ogłoszonego naboru z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii –
typ 2 – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, nie ma możliwości
aplikowania na montaż instalacji OZE w nieruchomości będącej w trakcie budowy – np. wykonany stan
surowy zamknięty obiektu bez instalacji. Nieruchomość, na potrzeby której produkowana będzie
energia elektryczna lub ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii powinna być oddana do
użytku i powinna być w niej prowadzona działalność lub działalność gospodarcza. Takie rozwiązanie
gwarantuje wykonalność techniczną inwestycji i zabezpiecza przed opóźnieniem w zakończeniu
realizacji projektu (w dokumentacji konkursowej określono maksymalny termin finansowego
zakończenia projektu na 30/12/2018 r.).
2. W typie 2 projektów – instalacje na potrzeby własne, w aspekcie kryterium merytorycznego
różnicującego nr 2 Rodzaj źródeł energii: czy jeden wniosek dotyczący trzech osobnych
instalacji fotowoltaicznych nieprzekraczających 40 kW każda - otrzyma 15 pkt jako projekt
dotyczący instalacji do 40 kW?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) instalacja odnawialnego źródła energii jest to instalacja
stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy,
w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo
należy stwierdzić, iż do celów obliczania zdolności produkcyjnych, instalacje ze wspólnym punktem
przyłączenia do sieci elektrycznej uznaje się za jedną instalację OZE. Jednak ostateczna ocena będzie
dokonywana przez Komisję Oceny Projektów, która po zapoznaniu ze specyfiką projektu, w tym
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zaplanowanych rozwiązaniach technicznych, określi liczbę punktów w ramach kryterium Rodzaj źródeł
energii.
3. Czy wnioskodawca będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do przedstawienia analizy kosztów
i korzyści? Z dokumentacji zamieszczonej wynika, że obligatoryjnym załącznikiem jest albo
Studium Wykonalności albo Dokument potwierdzający zasadność realizacji inwestycji. Opisany
w Instrukcji wypełniania załączników zakres Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji
inwestycji mówi o konieczności zamieszczenia fakultatywnie Analizy kosztów i korzyści z analizą
ekonomicznych
korzyści.
Jakiego
typu
podmiotów
analiza
ta
dotyczy?
Wnioskodawca będący przedsiębiorcą nie ma konieczności przedstawienia analizy kosztów i korzyści.
W Instrukcji wypełniania załączników wskazano, że analiza ta jest przeprowadzana fakultatywnie
niezależnie od rodzaju podmiotu oraz przedkładanego dokumentu (Studium Wykonalności/Biznes
Plan/Dokument
potwierdzający
zasadność
realizacji
inwestycji).
4. W opisie załącznika do Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji, jakim jest
arkusz kalkulacyjny, powinien on „uwzględniać przyjęte założenia i metody obliczeniowe oraz
umożliwiać identyfikację nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, kosztów utrzymania,
oszczędności, potencjalnych przychodów, sald przepływów pieniężnych”. Jednocześnie do
dokumentacji załączone są arkusze kalkulacyjne dla księgowości pełnej i księgowości
uproszczonej, które nie uwzględniają wprost tych wymagań. Jakie więc arkusze obowiązują
przedsiębiorcę?
Przedsiębiorca powinien przedłożyć arkusze kalkulacyjne stanowiące załącznik do Biznes Planu dla
pełnej księgowości lub księgowości uproszczonej, których formularze zostały dostarczone w ramach
Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu. Jednak arkusze te należy traktować jako pomocnicze, a tym
samym istnieje możliwość przedstawienia szerszego zakresu informacji, o których mowa w
przywołanym
zapisie.
5. W Instrukcji wypełniania załączników jest mowa o Dokumencie potwierdzającym zasadność
realizacji inwestycji bądź Studium Wykonalności, zaś na stronie 9 Instrukcji mowa jest o Biznes
Planie. Jaki dokument obowiązuje przedsiębiorców Dokument potwierdzający zasadność
realizacji inwestycji czy Biznes Plan. Jeżeli Biznes Plan, to jaki jest jego zakres, gdyż w
dokumentacji nie ma wzoru.
IOK nie narzuca szablonu Biznes Planu, a jedynie w Instrukcji wypełniania załączników stanowiącej
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, przedstawia minimalny zakres informacji, który jest niezbędny
z punktu widzenia oceny projektu. W związku z tym, Wnioskodawca ma możliwość zastosowania
indywidualnego wyboru w zależności od potrzeb i złożoności projektu.
6. Jako materiał pomocniczy przedstawiony: kalkulator obliczania PV do instalacji
fotowoltaicznych. Pozwala on wyliczyć przy pewnych założeniach efektywność ekonomiczną dla
instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, którymi nie są np. przedsiębiorcy, co wynika z
ustawy o oze. Jakich podmiotów wymienionych, jako potencjalni beneficjenci to dotyczy?
Kalkulator obliczania PV do instalacji fotowoltaicznych załączony w ramach Załącznika 5 do
Regulaminu konkursu jest dokumentem pomocniczym przy określeniu zarówno efektywności
ekonomicznej dla instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, jak też dokumentem pomocniczym przy
doborze mocy instalacji fotowoltaicznej pod względem rocznego zużycia energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym. Dokument ten może być przydatny przy określaniu parametrów instalacji
fotowoltaicznych w ramach I typu projektów mogących aplikować w ramach naboru z Działania 5.1, a
więc instalacjach solarnych na budynkach mieszkalnych.
Mam pytanie o doprecyzowanie zapisów Instrukcji wypełniania załączników:
„W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wnioskodawca
powinien dołączyć kopie następujących dokumentów potwierdzonych "za zgodność z oryginałem":
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1.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
Mianowicie, czy w związku z powyższym jesteśmy zobligowani do przedstawienia wszystkich
dokumentów związanych z procedurą uzyskania decyzji (wniosku, karty informacyjnej, etc.)?
IOK informuje, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, w przypadku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wnioskodawca powinien dołączyć kopie następujących
dokumentów potwierdzonych "za zgodność z oryginałem”:
1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
2. postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami
organów opiniujących,
3. postanowienie określające zakres raportu OOŚ (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących, jeżeli zostało
wydane,
4. postanowienie organu prowadzącego postępowanie OOŚ o przeprowadzeniu transgranicznej
OOŚ, jeżeli zostało wydane,
5. postanowienia uzgadniające RDOŚ/dyrektora urzędu morskiego oraz opiniujące właściwego
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach,
6. decyzję administracyjną, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny
7. oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura
2000),
8. postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję, w przypadku której prowadzi się postępowanie w
sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących wpływać na
obszar Natura 2000),
9. kopię formularza wraz z niezbędnymi opiniami „Informacja na temat projektów, które mogą
wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds.
Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który wydał zgodę na realizację
przedsięwzięcia, stwierdził występowanie negatywnego oddziaływania na obszar Natura2000,
10. streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ.
1. Czy w projekcie może uczestniczyć mieszkaniec prowadzący działalność gospodarczą,
zarejestrowaną w CEIDG lub jako wpis do ewidencji działalności gospodarczej, na adres domu
mieszkalnego, w którym mają być zainstalowane kolektory słoneczne? Jednakże działalność
gospodarcza nie jest fizycznie wykonywana w domu mieszkalnym, ale np. w warsztacie
samochodowym lub hydraulik wykonujący usługi w domu klienta. Czyli w sytuacji gdy ciepła
woda lub energia elektryczna wytworzone w instalacji nie są wykorzystywane na potrzeby
działalności gospodarczej?
Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniem w ramach typu nr 1 projektu objęte są inwestycje
„z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących
energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na
budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza(…)”.
Zatem, jeśli działalność zarejestrowana pod adresem zamieszkania jest wykonywana poza siedzibą
wskazaną w rejestracji, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 1 typu projektu
przedmiotowego konkursu.
2. Czy w projekcie może uczestniczyć rolnik rozliczający się z podatku VAT (tzw. vatowiec)?
W przypadku, gdy energia elektryczna lub energia cieplna będzie wykorzystywana wyłącznie na cele
mieszkaniowe (potrzeby budynku mieszkalnego) nie ma przeciwwskazań, aby mieszkaniec prowadzący
działalność rolniczą mógł zostać beneficjentem końcowym w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta
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na odnawialnych źródłach energii (typ 1: energia odnawialna: słoneczna). Należy mieć na uwadze, iż
nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej.
Chodzi o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych. Czy ja jako rolnik indywidualny mogę brać udział
w tym działaniu? Uprawiam zboża w swoim gospodarstwie oraz prowadzę hodowlę drobiu. W
gospodarstwie mam wyłącznie budynki produkcyjne. Jestem rolnikiem ryczałtowym. Nie na vacie.
Rolnik indywidualny może brać udział w konkursie z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii w trzech typach projektu:
 Typ 1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
Rolnik może brać udział w tym typie projektu pod warunkiem, iż całość energii
cieplnej/elektrycznej zostanie wykorzystana na potrzeby bytowe rolnika, na którego budynku
mieszkalnym lub innym będą zainstalowane urządzenia OZE. Należy mieć na uwadze, iż nie
jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej.
 Typ 2 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych na własne potrzeby). W typie 2 rolnik może brać udział i wykorzystywać energię
z OZE na własne potrzeby (związane z prowadzoną działalnością rolniczą).
 Typ 3 Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
W typie 3 rolnik może brać udział i wykorzystywać energię z OZE zarówno na własne potrzeby.
jak i na sprzedaż.
Przy określaniu przedmiotu projektu należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące wsparcia
podstawowej produkcji artykułów rolnych, o których mowa w dokumentach pomocowych.
Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach niniejszego konkursu projektu, który polegałby na
wybudowaniu i podłączeniu do sieci energetycznej około 20 farm fotowoltaicznych do 40 kW każda (w
dwudziestu różnych lokalizacjach na terenie województwa podlaskiego), które produkowałyby prąd
sprzedawany do sieci. Wnioskodawca w chwili obecnej prowadzi działalność w zakresie OZE. Farmy
fotowoltaiczne zlokalizowane byłyby na działkach/obiektach dzierżawionych długoterminowo od osób
fizycznych, które wchodząc do projektu stałyby się jednocześnie udziałowcami Wnioskodawcy. Wszystko
w ramach wieloletniej, systematycznej współpracy w ramach swoistej sieci.
Jak najbardziej możliwe jest złożenie projektu w ramach konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii w podanej przez Państwa konfiguracji. Należy mieć jednak na uwadze,
iż to Wnioskodawca powinien wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną z instalacji OZE.
Dodatkowo należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu rezultatem projektu w
ramach właśnie 3 typu projektu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.
__________________________________________________________________________________
Czy Wnioskodawca w ramach kryterium Rodzaj źródeł energii (1 typ projektu) otrzyma dodatkowe 5
punktów w przypadku instalacji mieszanych (kolektory słoneczne + ogniwa fotowoltaiczne), gdy
kolektor słoneczny jest już zainstalowany na budynku mieszkalnym, a w ramach projektu zakładany jest
montaż paneli fotowoltaicznych?
Jako instalację mieszaną należy rozumieć montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych
produkujących energię na potrzeby jednego budynku mieszkalnego. Dodatkowe 5 punktów mogą
uzyskać projekty, w których wystąpi więcej niż 25% instalacji hybrydowych.
Mając na uwadze powyższe zapisy IOK stwierdza, że w przypadku, gdy w ramach projektu zostaną
zainstalowane tylko panele fotowoltaiczne (kolektory słoneczne są już zamontowane) takiej instalacji
nie należy traktować jako instalacji mieszanej.
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