Wykaz zmian w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014‐2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna,
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wersja pierwotna z dnia 31.01.2017 r.)
L.p.

1.

Pozycja podlegająca
zmianie

Kryterium merytoryczne
dopuszczające ogólne
Pomoc publiczna w
projekcie, str. 23

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

Wsparcie udzielane będzie na podstawie programów
pomocowych wydanych przez ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego w oparciu o Rozporządzenie Komisji
(UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodnez rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wsparcie udzielane będzie na podstawie programów
pomocowych wydanych przez ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego w oparciu o Rozporządzenie 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.

Zgodnie z zapisami Art. 1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznymw
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: „W przypadku
przedsiębiorstwa prowadzącegodziałalność w sektorach
nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia, o których
mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) lub c), oraz w
sektorach
wchodzących
w
zakres
niniejszego
rozporządzenia, rozporządzenie ma zastosowanie do
pomocy przyznanejw związku z działalnością w sektorach
wchodzących zakres stosowania rozporządzenia,pod
warunkiem że państwa członkowskie zapewnią za pomocą
odpowiednich środków,takich jak rozdzielenie działalności
lub wyodrębnienie kosztów, że działalnośćw wyłączonych
sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej
zgodniez niniejszym rozporządzeniem.”

Pomoc będzie mogła być udzielana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020– maksymalny poziom dofinansowania nie
może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Z powyższego zapisu wynika, iż nie ma możliwości

Zgodnie z zapisami Art. 1ust. 2 Rozporządzenia Komisji
(UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej
do
pomocy
de
minimis:
„Jeżeli
przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach, o
których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), a także działalność
w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych
obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania
niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie do pomocy przyznanej w związku z
działalnością w sektorach lub obszarach działalności

2.
TYP 2. Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach
energii (wykorzystanie
energii ze źródeł
odnawialnych na własne
potrzeby), Kryterium
merytoryczno‐techniczne
szczegółowe Rodzaj źródeł
energii, str. 38

przeniesienia korzyści z pomocy nadziałalność wykluczoną z
możliwości
wsparcia
(m.in.
działalność
w
sektorzerybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej
produktów rolnych). W związkuz powyższym, nie ma
możliwości
konsumpcji
energii
elektrycznej
lub
cieplnejwytworzonej w instalacji OZE objętej pomocą
publiczną w budynkach lubpomieszczeniach, w których
prowadzona
jest
działalność
wykluczona
z
możliwościwsparcia w ramach rozporządzenia 651/2014.

wchodzących w zakres stosowania niniejszego
rozporządzenia, pod warunkiem że dane państwo
członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich
środków, takich jak rozdzielenie działalności lub
wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach
wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego
rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de
minimis
przyznanej
zgodnie
z
niniejszym
rozporządzeniem.”

Pomoc będzie mogła być udzielana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramachregionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020– maksymalny poziomdofinansowania nie może
przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Z powyższego zapisu wynika, iż nie ma możliwości
przeniesienia korzyści z pomocy na działalność
wykluczoną z możliwości wsparcia (m.in. działalność w
sektorze rybołówstwa i akwakultury, produkcji
podstawowej
produktów
rolnych).
W związku
z powyższym, nie ma możliwości konsumpcji energii
elektrycznej lub cieplnej wytworzonej w instalacji OZE
objętej pomocą de minimis w budynkach lub
pomieszczeniach, w których prowadzona jest działalność
wykluczona z możliwości wsparcia w ramach
rozporządzenia 1407/2013.

Przykład:
Beneficjent planuje wybudowanie biogazowni o mocy
zainstalowanej do 200 kWe i jednocześnie zastosowanie
ogniw fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 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),
10 pkt – fotowoltaika (powyżej 40 kW).
W związku z powyższym obliczenie punktacji, jaką uzyska

Przykład:
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).

projekt w ramach kryterium przedstawia się następująco:
[10 * (2 500 000/ 4 000 000)] + [10 * (800 000/4 000 000)]
+ [10 * (700 000/4 000 000)*(2 500 000/(2 500 000+800
000))] + [10 * (700 000)/4 000 000*(800 000/(2 500 000
+800 000))] = 10*0,625 + 10*0,200 + 10*0,175*0,757 +
10*0,175*0,243 = 6,25 + 2,0 + 1,32 + 0,42 = 9,99 pkt.
Projekt otrzyma 9,99 punktu za wybudowanie instalacji
wytwarzającej energię z różnych źródeł odnawialnych.

3.

4.

TYP 2. Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach
energii (wykorzystanie
energii ze źródeł
odnawialnych na własne
potrzeby), Kryterium
merytoryczno‐techniczne
szczegółowe
Redukcja emisji CO2, str.
39
TYP 2. Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach
energii (wykorzystanie
energii ze źródeł
odnawialnych na własne
potrzeby), Kryterium
merytoryczno‐techniczne
szczegółowe Lokalizacja
inwestycji na obszarach

Warunkiem przyznania punktów jest odzwierciedlenie
redukcji emisji CO2 we wskaźniku rezultatu.

Uwaga:
W przypadku projektów realizowanych w minimum 2
lokalizacjach na terenie gminy wiejsko-miejskiej punkty będą
liczone w następujący sposób: (Ilość instalacji na terenie
wiejskim/ilość instalacji ogółem)*10 pkt.

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.
Warunkiem przyznania punktów jest odzwierciedlenie
redukcji emisji CO2 we wskaźniku produktu pn.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI
34).

Przykład:
Projekt będzie realizowany w dwóch lokalizacjach na
terenie gminy wiejsko-miejskiej. Wartość całkowitych
kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 000 000
zł., wartość kosztów kwalifikowalnych na terenie
wiejskim wynosi 700 000 zł., wartość kosztów
kwalifikowalnych na terenie miejskim 300 000 zł.
(700 000/1 000 000)*10 + (300 000/1 000 000)*0 =

chronionych/ wiejskich,
str. 38

0,7*10+0,3*0 = 7.
W powyższym przypadku projekt uzyska 7 punktów za
niniejsze kryterium.
W ramach niniejszego kryterium wynik zaokrągla się do
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułą
matematyczną

