Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 27.02.2017 r.
Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania na temat możliwości aplikowania do konkursu
5.1 RPOWP Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Nr naboru RPPD.05.01.00-IZ.0020-001/17.
Typ. 2 projektu: 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/ przemysłowej na własne potrzeby.
1. W przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku i wykorzystaniu wyprodukowanej
energii elektrycznej na potrzeby własne czy konieczne jest podłączenie powyższej instalacji do sieci
dystrybucyjnej?
Zgodnie z ideą konkursu w ramach 2 typu projektów dedykowanego wsparciu na własne potrzeby, nie
ma konieczności włączania instalacji OZE produkującej energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej.
Istnieje możliwość instalacji systemu off-grid zwanego również systemem wyspowym, który nie jest
podłączony do sieci dystrybucyjnej, a wytworzona energia elektryczna magazynowana jest w
akumulatorach.
2. Jak rozumieć zapis na własne potrzeby. Czy tylko i wyłącznie na potrzeby Wnioskodawcy (np.
jednostki samorządu terytorialnego) czy też na potrzeby własnych jednostek budżetowych np. zakładu
budżetowego?
W przypadku, gdy podczas realizacji projektu powyższy zakład budżetowy przekształci się w miejską
spółkę (100% własność miasta), czy powyższa energii mogłaby być wykorzystywana na potrzeby
miejskiej spółki?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż odpowiedź w tym zakresie została udzielona
w ramach zgłaszanych pytań przez Wnioskodawców. Niezbędne informacje znajdują się na stronie
internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl przy aktualnym konkursie w ramach Działania 5.1 w zakładce
PYTANIA i ODPOWIEDZI udzielone do dnia 15.02.2017 r.
3. W przypadku, gdy nieruchomość na której planowana jest instalacja ogniw fotowoltaicznych jest w
Trwałym Zarządzie (zakład budżetowy) czy Właściciel nieruchomości (Wnioskodawca) może złożyć
oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu?
Adekwatnie do powyższego, IOK informuje, iż odpowiedź w tym zakresie została udzielona
w ramach zgłaszanych pytań przez Wnioskodawców. Niezbędne informacje znajdują się na stronie
internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl przy aktualnym konkursie w ramach Działania 5.1 w zakładce
PYTANIA i ODPOWIEDZI udzielone do dnia 15.02.2017 r.
__________________________________________________________________________________
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Czy w ramach ogłoszonego konkursu 5.1 (typ 2 projektu produkcja energii na potrzeby własne)
wnioskodawcą może być:
 rolnik - prowadzący działalność w ramach działu specjalnego produkcji rolnej (hodowla
kurczaków)?
 Spółka z o.o. - działalność związana z produkcją rolną (hodowla zwierząt)?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach typu 2 projektów mogą aplikować zarówno
przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, duże przedsiębiorstwa, dla których
główną działalnością nie jest produkcja energii, jak też producenci rolni i grupy producenckie. W
odniesieniu do sektora produkcji podstawowych produktów rolnych, należy stwierdzić, iż możliwe
jest objęcie takiej działalności pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach
regionalnych
programów
operacyjnych
na
lata
2014–2020.
_____________________________________________________________________________
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
na własne potrzeby).
Czy to oznacza, że beneficjent nie może oddać lub odsprzedać pozyskanej energii (nawet 1 kWh) ?
Czy instalacja nie może być podłączona do sieci ?
W praktyce nie można uniknąć sytuacji, w której nastąpi przynajmniej chwilowa nadwyżka
generowanej energii ponad własne potrzeby.
Wykorzystanie energii wytworzonej w urządzeniach OZE na własne potrzeby oznacza, iż co do
zasady całość energii powinna być wykorzystana na potrzeby własne Wnioskodawcy. IOK nie
zabrania jednak wpuszczania nadwyżek energii nieskonsumowanej przez Wnioskodawcę do sieci
dystrybucyjnej. Mając na uwadze sezonowość produkcji energii elektrycznej z energii słońca
instalacja OZE może być, a nawet powinna być wpięta w sieć dystrybucyjną. Jako nadwyżkę
rozumieć należy każdą niezużytą ilość energii elektrycznej wpuszczoną do sieci dystrybucyjnej.
Po pierwsze. W zakresie kryterium „Efektywność kosztowa urządzeń produkujących energię
pochodzącą ze źródeł odnawialnych” w przypadku projektów typu I (kolektory słoneczne i
fotowoltaika dla mieszkańców).
W „Regulaminie konkursu” na stronie 20 wskazuje się, że moc znamionową zarówno kolektorów
słonecznych, jak i ogniw fotowoltaicznych należy określać dla Standardowych Warunków Pomiaru.
Rozumiemy, że tak określona moc znamionowa ma służyć także ocenie kryterium efektywności
kosztowej.
O ile w przypadku ogniw fotowoltaicznych pojęcie Standardowych Warunków Pomiaru jest jasne
(natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5), to nie
funkcjonuje ono w przypadku kolektorów słonecznych. Co więcej – zazwyczaj nie operuje się w ich
przypadku pojęciem „mocy znamionowej”, gdyż w przypadku kolektorów moc ma drugorzędne
znaczenie na tle innych parametrów technicznych.
Przykładowe karty katalogowe / informacje o parametrach technicznych trzech producentów:
http://ensol.pl/kolektory-sloneczne/plaskie/absorber-miedziany/es2h265/#tab-id-3
http://czempas.home.pl/czempas/wp-content/uploads/2009/05/vitosol-300-t-dt.pdf
http://www.hewalex.pl/pliki/pobierz/karta-produktu-hewalex-kolektory-sloneczne.pdf
W ramach certyfikacji instytucji certyfikującej kolektory słoneczne „Solar Keymark” wskazuje się co
prawda moc z 1 m2 powierzchni absorbera (co pozwala na określenie mocy całego kolektora), jednak
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dane te podawane są dla różnych poziomów nasłonecznienia i różnic pomiędzy temperaturą powietrza
zewnętrznego i glikolu w kolektorze. Różnice mocy przy tym samym poziomie nasłonecznienia w
zależności od wspomnianej różnicy temperatur wynoszą do kilkudziesięciu procent.
Proszę o wskazanie wg jakiej normy i przy jakich parametrach powinna zostać określona moc
znamionowa kolektorów słonecznych. Pozostawienie wnioskodawcom swobody w tym zakresie jest nie
gwarantuje wyboru projektów do dofinansowania w sposób odpowiadający wymogom art. 37 ust. 1
ustawy wdrożeniowej.
Moc znamionowa cieczowego kolektora słonecznego powinna być liczona na podstawie
następujących parametrów technicznych udostępnionych na kartach produktów producenta /dostawcy
ww. urządzenia:
1. η0 (eta 0) - Sprawność optyczna, która jest wyznaczana w trakcie badań laboratoryjnych
zgodnie z normą PN-EN 12975.
2. Powierzchnia apertury, czyli czynnej nasłonecznionej powierzchni kolektora słonecznego w
[ m2].
3. Maksymalne całkowite natężenie promieniowania słonecznego Eg = 1000 W/m2
Moc znamionowa kolektora = η0 x Powierzchnia apertury x Eg [W]
Dla przykładu dla kolektora słonecznego płaskiego KS 2000TLP firmy Hewalex o następujących
parametrach technicznych (link:http://www.hewalex.pl/oferta/plaskie-kolektory-sloneczne/kolektorsloneczny-ks2000-tlp-am.html):
Sprawność optyczna (η0): 81,7 %
Powierzchnia apertury : 1,827 m2
Nasłonecznienia Eg = 1000 W/m2
Moc znamionowa kolektora = 0,817x1,827x1000 = 1492,659 W
Dla przykładu dla kolektora słonecznego próżniowego Thermomax HP 400 30 firmy Hewalex
o następujących parametrach technicznych (link:http://www.hewalex.pl/oferta/prozniowe-kolektorysloneczne/kolektor-prozniowy-thermomax-hp-400-30.html):
Sprawność optyczna (η0) : 75 %
Powierzchnia apertury : 3,200 m2
Nasłonecznienia Eg = 1000 W/m2
Moc znamionowa kolektora = 0,750x3,200x1000 = 2400 W
Opracowano na podstawie przykładowego modelu urządzenia
Wnioskodawcę. Nie oznacza to, że IOK sugeruje wybór tego modelu.

wskazanego

przez

Po drugie. W odniesieniu do kryterium „Redukcja emisji CO2” (typ projektów I – kolektory i
fotowoltaika dla mieszkańców) w „Przewodniku po kryteriach” można przeczytać, że „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 konieczność podania wartości bazowej emisji”. Ponadto w opisie
kryterium znajduje się odesłanie do „Wytycznych w zakresie określenia ilości ograniczenia lub
uniknięcia emisji i metodologii liczenia emisji CO2”.
Zapisy powyższe dają bardzo duże pole do interpretacji przy określaniu wskaźników projektu i są
niejasne. W związku z tym proszę o szczegółowe określenie metodologii określania wartości
wskaźników, w szczególności wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Z czego (tj. z jakich źródeł) ma wynikać „emisja bazowa”? Czy należy ją określić jako emisję
dla całego gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie, związaną ze zużyciem energii: i.
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elektrycznej z sieci; ii. cieplnej na potrzeby c.w.u., iii. cieplnej na potrzeby c.o.? Czy też może w
przypadku, gdy w danym gospodarstwie planowana jest instalacja fotowoltaiczna należy
ograniczyć się do określenia emisji bazowej związanej ze zużyciem energii elektrycznej z sieci, a w
przypadku instalacji kolektorów słonecznych – do energii cieplnej (elektrycznej w przypadku
podgrzewaczy elektrycznych) na potrzeby przygotowania c.w.u.?
Emisja bazowa jest to emisja dwutlenku węgla wyrażona w Mg/rok oraz odniesiona do warunków
dotyczących stanu przed modernizacją lub realizacją instalacji z zastosowaniem OZE (tj. pierwszym
pełnym rokiem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie - 2016), przy czym:








jeśli projekt dotyczy jedynie instalacji do produkcji energii elektrycznej – emisję bazową
należy policzyć jedynie na podstawie zużycia energii elektrycznej przed realizacją
projektu;
jeśli projekt dotyczy jedynie instalacji do produkcji ciepła (na potrzeby c.o. i/lub c.w.
produkowanego przez ten sam rodzaj źródła) – emisję bazową należy policzyć na
podstawie zużycia paliwa (lub zużycia energii elektrycznej) przed realizacją projektu;
jeśli projekt dotyczy jedynie instalacji do produkcji ciepła (na potrzeby c.o. i lub c.w.
produkowanego przez różne źródła, np. kocioł opalany węglem i podgrzewacze
elektryczne) – emisja bazowa jest sumą wartości policzonych na podstawie zużycia
paliwa i zużycia energii elektrycznej - przed realizacją projektu;
jeżeli projekt jest „mieszany”, tj. zaplanowano realizację instalacji do produkcji obydwu
rodzajów nośnika energii (elektrycznej i ciepła), to emisja bazowa będzie sumą oddzielnie
liczonych emisji: dot. zużycia energii elektrycznej i zużycia paliwa.

2. Z jakich weryfikowalnych danych wejściowych dotyczących zużycia nośników energii należy
korzystać przy określaniu emisji bazowej? Przykładowo:
a) jeżeli do przygotowania c.w.u. wykorzystywana jest energia elektryczna, mieszkańcy nie są w stanie
podać jaka jej ilość zużyta została do podgrzania wody, a jaka na inne cele.
W przypadku zużycia energii elektrycznej najbardziej właściwym (oraz najłatwiej weryfikowalnym)
sposobem oszacowania zużycia są wskazania licznika: na początku i na końcu okresu obliczeniowego
(roku bazowego, tj. 01.01.2016 i 31.12.2016); zużycie jest różnicą wartości końcowej licznika i
początkowej; emisja będzie iloczynem otrzymanej wartości (wyrażonej w MWh/rok) przez wartość
wskazaną w „Przewodniku….”, czyli 0,812 Mg/MWh*rok; efekt ekologiczny będzie różnicą
pomiędzy wartościami obliczonymi dla roku bazowego i roku monitoringowego.
Wyrażenie „Redukcję emisji CO2 należy liczyć na poziomie całego projektu, a nie poszczególnych
instalacji" odnosi się właśnie m.in. do ww. przypadku, tj. uwzględnia brak podlicznika wyłącznie na
cele pomiaru zużycia energii elektrycznej na cele c.w.u. (różnica całkowitego zużycia w roku
bazowym i w roku monitoringowym (tj. po realizacji projektu) powinna równać się efektowi, czyli
zmniejszeniu zużycia z tytułu produkcji z OZE (w przypadku, gdy zużycie przez inne urządzenia
ulegnie również zmianie, trzeba ten fakt uwzględnić /wykazać i różnicę skorygować)
b) Podobnie – jeśli teraz energia elektryczna zużywana jest częściowo na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, mieszkańcy nie mają możliwości podania ilości energii zużywanej na
potrzeby gospodarstwa domowego (brak podlicznika).
Odpowiedź jest podobna, chociaż w tym przypadku powinien być zamontowany licznik na potrzeby
działalności gospodarczej, np. z tytułu wymagań rozliczenia kosztów tej działalności.
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c) Inny podobny przypadek: jeśli jeden kocioł wykorzystywany jest do przygotowania c.w.u. oraz
zapewnia c.o., nie ma możliwości obiektywnego wskazania, jaka ilość paliwa wykorzystywana jest na
potrzeby c.w.u., a jaka na c.o.
Należy zastosować sposób podany w punkcie a) drugi tiret;
Wyrażenie „Redukcję emisji CO2 należy liczyć na poziomie całego projektu, a nie poszczególnych
instalacji „ odnosi się właśnie m.in. do ww. przypadku, tj. uwzględnia brak możliwości rozdzielenia
ilości paliwa przeznaczonej na cele c.o. i na cele c.w.u.
d) Kolejna zbliżona sytuacja: w kotle spalane są różne paliwa: drewno na potrzeby c.w.u. poza
sezonem grzewczym oraz węgiel i pomocniczo drewno w sezonie grzewczym – brak możliwości
określenia zużycia poszczególnych paliw na wyodrębnione dwa cele.
Okres obliczeniowy dla emisji bazowej dotyczy całego roku kalendarzowego (2016), obejmującego
wszystkie pory roku; należy szacunkowo (procentowo) przyjąć udział węgla i biomasy w ciągu roku
(na pewno jest to do określenia, np. w oparciu o faktury) i na tej podstawie obliczyć emisję bzową;
należy przy tym pamiętać, że przy modernizacji źródła ciepła z zamianą paliwa należy wykazać
znaczący (co najmniej 30%) spadek emisji CO2; zatem modernizacja kotła (lub zamiana na inną
instalację OZE), w którym spalana jest biomasa, może przynieść niewielki efekt ekologiczny.
3. W „Przewodniku po kryteriach” wskazano, że dla energii elektrycznej wyprodukowanej
przez instalacją PV należy przyjąć współczynnik emisyjności na poziomie 0,812 Mg CO2/MWh, zaś
dla energii wyprodukowanej przez kolektory 0,34 Mg CO2/MWh. W przypadku kolektorów jest to
podejście niespójne z „Wytycznymi w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji i
metodologii liczenia emisji CO2”, dla których podstawą obliczeń emisji jest zużycie paliwa. Czy w
związku z tym emisję w roku bazowym należy liczyć na podstawie zużycia paliw, zaś jej ograniczenie
przy wykorzystaniu ww. wskaźników 0,812 Mg/MWh oraz 0,34 Mg/MWh?
Bezwzględną zasadą określania efektu ekologicznego jest zastosowanie tych samych metod i tych
samych wskaźników przy wyliczaniu emisji bazowej i emisji po realizacji projektu, przy czym należy
zaznaczyć, iż wielkości podane w ww. dokumentach są spójne, ponieważ:
 wskaźnik 0,812 MgCO2/MWh dotyczy wyłącznie energii elektrycznej (tej zużywanej i tej
produkowanej z PV/OZE – emisja uniknięta);
 tzw. wskaźniki KOBIZE służą wyliczeniu emisji CO2 dla produkcji ciepła, w oparciu
o wartość opałową paliwa i wskaźnik emisji; dla średniego paliwa (węgla) - tabela 15 –
Wo = 22,67 MJ/kg, a wskaźnik We = 94,72 kg/GJ; po przekształceniach, dla energii chemicznej
paliwa, wyrażonej w MWh: spalenie paliwa (o ww. wartości opałowej) w ilości niezbędnej do
wyprodukowania 1 MWh ciepła skutkuje emisją w wysokości około 0,34 Mg CO2; uwaga:
dotyczy to wyłącznie produkcji ciepła (a nie energii elektrycznej, dla której sprawność
wytwarzania jest o wiele niższa, niż w przypadku produkcji ciepła, a więc wskaźnik emisji
odpowiednio wyższy); wszystkie zatem wartości w obydwu dokumentach są spójne; wskaźnik
odniesiony do 1MWh energii chemicznej jest potrzebny do wyliczenia emisji unikniętej,
w oparciu o (planowaną lub rzeczywistą) produkcję ciepła np. w kolektorach słonecznych (nie
ma już wtedy produkcji z zastosowaniem klasycznego paliwa);
 w przypadku znaczącej różnicy w paliwie (np. stosowanie w roku bazowym znaczącej ilości
biomasy, dla której emisja CO2 jest równa zero), wskaźnik odnoszony do 1MWh mocy
wyprodukowanej należy wyliczyć; będzie on inny, niż wartość 0,34 MgCO2/MWh policzona
dla standardowych warunków (standardowego węgla). Można jednocześnie inaczej wyliczyć
efekt ekologiczny, tj. różnicę i zmniejszenie w roku monitoringowym – przez bezpośrednie
wyliczenie emisji (efektu) na podstawie zmniejszonego/unikniętego zużycia paliwa, stosując
wskaźniki KOBIZE, odnoszone wprost do energii chemicznej paliwa.
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4. Czy w związku z powyższymi niejasnościami w zakresie obliczania wskaźnika ograniczenia
emisji nie należy w ramach konkursu określić bazowych wartości emisji w gospodarstwach domowych
na poszczególne cele (energia elektryczna, c.o., c.w.u.), np. w zależności od liczby osób
zamieszkujących pod danym adresem na podstawie ewidencji prowadzonej przez gminę? Pozwoli to
zobiektywizować ocenę projektów, która dzięki temu nie będzie przeprowadzana na podstawie
nieweryfikowalnych i niewątpliwie nieprecyzyjnych danych podawanych przez mieszkańców
uczestniczących w projekcie.
Mając na uwadze zróżnicowanie w gospodarstwach domowych, dotyczące zarówno źródła energii
cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak też zużycia energii elektrycznej (w zależności od ilości
i energochłonności odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w budynku mieszkalnym)
stworzenie jednolitych bazowych wartości emisji w gospodarstwach domowych z zależności od osób
mieszkających w danym budynku byłoby niezwykle trudne. W ogłoszonym naborze z Działania 5.1.
w ramach 1 typu projektu Wnioskodawca (np.: gmina) powinna bazować na deklaracjach
mieszkańców odnośnie ilości zużywanej energii elektrycznej oraz paliwa służącego do produkcji
ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
Po trzecie. Nawiązując do kwestii związanych z kryterium „Redukcja emisji CO2” podniesionych
wyżej, czy wnioskodawcy mają pozostawioną dowolność w zakresie metodologii obliczania
oczekiwanej produkcji energii przez instalację fotowoltaiczną / panele słoneczne, czy też należy
posługiwać się jakimiś konkretnymi parametrami? Przykładowo: przyjęcie rocznego poziomu
nasłonecznienia (W/m2) większego o 5% powodować będzie odpowiedni wzrost poziomu wytwarzanej
energii przy pozostawieniu na niezmienionym poziomie pozostałych parametrów instalacji. W tej
sytuacji szacowana produkcja energii w dwóch identycznych instalacjach będzie różnić się w
zależności od przyjętego źródła danych odnośnie rocznego poziomu energii słonecznej dostarczanej
przez Słońce na jednostkę powierzchni.
W praktyce wykorzystania energii słonecznej w instalacjach fotowoltaicznych, jak i cieczowych
kolektorach słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej można przyjąć, że na obszarze
całej Polski roczne sumy napromieniowania słonecznego sięgają 1000 kWh/m2 z odchyleniami +/10%.
Przyjmuje się, że panele PV skierowane na południe, mające moc 1 kWp wyprodukują w ciągu roku
w warunkach Polski ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Najbezpieczniej jest przyjąć oczekiwaną
wartość produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej na poziomie 900- 950 kWh rocznie.
Produkcja rzeczywista w zależności od roku może być nieco niższa lub może być znacząco wyższa.
Pomocnym może okazać się artykuł o liczeniu prognozowanej produkcji energii z instalacji PV pod
linkiem: http://solaris18.blogspot.com/2014/01/jak-obliczyc-produkcje-energii-z.html lub skorzystać
np. z kalkulatora: http://www.pitern.pl/test2
W zakresie uzysku słonecznego (ilości energii cieplnej) wyprodukowanej przez cieczowy kolektor
słoneczny przeciętny roczny zysk solarny z 1 m2 powierzchni kolektora wynosi około 500 kWh/ m2.
Z zestawu dobrej jakości dwóch kolektorów (powierzchnia apertury – 3,64 m2 i zbiorniku na ciepłą
wodę o pojemności 250-300 l można uzyskać w warunkach Polski przy dobrym rozbiorze ciepłej
wody po stronie użytkownika pk.1700- 1800 kWh energii cieplnej. Podana wielkość może się różnić
w zależności od powierzchni apertury kolektora. Producent /dostawca kolektorów słonecznych
powinien znać ilość energii cieplnej jaką może wyprodukować kolektor słoneczny.
Po czwarte. W zakresie kryterium „Komplementarność projektu z innymi projektami z zakresu OZE”,
czy za projekty komplementarne do wnioskowanego przez gminę dotyczącego instalacji
kolektorów/fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych uznawane będą wcześniejsze projekty dotyczące
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instalacji kolektorów słonecznych bądź instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach
mieszkalnych na terenie gminy?
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów „aby uznać projekty za
komplementarne, należy wskazać na ich uzupełniający się charakter, wykluczający powtarzanie się
działań. Projekty powielające działania nie mogą być traktowane jako komplementarne. Także
projekty, które zakładają sprzeczne ze sobą działania, jak również konkurujące ze sobą nie mogą być
uznane za komplementarne.” W związku z powyższym, w przypadku, gdy projekt złożony
w odpowiedzi na nabór w ramach Działania 5.1 będzie powielał działania, realizowane w ramach
wcześniejszego projektu, nie ma możliwości uznania komplementarności.
Po piąte. W ramach typu II projektów gmina planuje zastąpienie istniejącego kotła na paliwo stałe w
budynku szkoły podstawowej pompą ciepła wykorzystującą energię wyprodukowaną przez
przewidzianą w projekcie instalację PV (deficyt energii na potrzeby pompy uzupełniany będzie energią
z sieci).
1.W jakim zakresie w takiej sytuacji należy przeprowadzić analizy finansowe? Czy wystarczy
w tym przypadku jeśli zostaną ograniczone do kosztów nośników energii i urządzeń je wytwarzających
w budynku szkoły, czy też należy je przeprowadzić w kontekście wszystkich kosztów związanych z
funkcjonowaniem szkoły (a więc np. uwzględniać też płace nauczycieli i personelu pomocniczego, na
których poziom planowany projekt nie będzie miał żadnego wpływu, środki trwałe stanowiące
wyposażenie szkoły, których inwestycja w ogóle nie dotyczy)?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników „Podstawę wykonania analizy finansowej i
ekonomicznej powinny stanowić dane podmiotu, który ponosi wydatki, a tym samym wnosi wkład
własny do projektu. W przypadku, gdy wszystkie wydatki będą ponoszone przez Realizatora, w
modelu finansowym należy wykazać informacje dotyczące kondycji finansowej Realizatora (dotyczy
zarówno danych historycznych, jak i prognozowanych). Analiza finansowa powinna zawierać m.in.
ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego (ustalenie wartości wskaźników
efektywności finansowej projektu), weryfikacja trwałości finansowej projektu i Wnioskodawcy".
W związku z powyższym, należy uwzględnić wszystkie składowe elementy mające wpływ na
funkcjonowanie podmiotu.
2. W budynku szkolnym znajdują się mieszkania komunalne, ogrzewane ze szkolnej kotłowni.
Czy dopuszczalne jest w tej sytuacji dofinansowanie projektu, jeżeli do kosztów niekwalifikowalnych
przeniesiona zostanie część wydatków w proporcji odpowiadającej powierzchni użytkowej mieszkań
do całkowitej powierzchni użytkowej budynku?
Wnioskodawca ma możliwość wyłączenia kwalifikowalności części kosztów, jeżeli stwierdzi że nie są
one związane z celem głównym projektu, czyli produkcją energii elektrycznej lub ciepła
wykorzystywanego na potrzeby własne. Wyłączenie kwalifikowalności w proporcji odpowiadającej
powierzchni użytkowej jest najprostszym sposobem pomniejszenia kwalifikowalności wydatków.
Ponadto należy pamiętać, że kwalifikowalność wydatków zapisanych w projekcie weryfikowana jest
na etapie oceny formalno-merytorycznej, m.in. w ramach kryterium merytorycznym dopuszczającym
ogólnym Wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami działania, precyzyjnie określone,
racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu. Określając kwalifikowalność wydatków
Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Pkt 10 Regulaminu konkursu, nie ma
możliwości kwalifikowania kosztów, które nie są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
3. Wg jakiego schematu ma być obliczona redukcja emisji dwutlenku węgla w ramach
kryterium „Redukcja emisji CO2”? Co ma stanowić emisję bazową – podobnie jak w przypadku typu I
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projektów można tu brać pod uwagę emisję związaną ze zużyciem energii na potrzeby i. c.o., ii. c.w.u.,
iii. energii elektrycznej na inne potrzeby (w przypadku przedsiębiorstw – także np. zużycie przez
maszyny i urządzenia na cele prowadzonej produkcji)?
W niniejszym przypadku należy przyjąć odpowiedź analogiczną do odpowiedzi udzielonej na pytanie
drugie punkt 1.
4. Jak wspomniano, energia wyprodukowana przez instalację PV wykorzystywana będzie
przez pompę ciepła, a deficyt uzupełniany będzie energią z sieci. Czy prawidłowe będzie następujące
podejście przy szacowaniu ograniczeniu emisji CO2:
X – energia elektryczna [MWh] wyprodukowana przez instalację PV
Y – energia elektryczna (z fotowoltaiki oraz pobrana z sieci) [MWh] zużyta przez pompę ciepła
Z – energia cieplna [MWh] wyprodukowana przez pompę
Redukcja = Z * 0,34 Mg/MWh - (Y-X) * 0,812 Mg/MWh
Wskazany wzór należy uznać za prawidłowy sposób wyliczenia emisji CO2. Jednakże powyższy wzór
dotyczy emisji CO2 w wyniku zainstalowania pompy ciepła i ilość tę należy odnieść do wartości
bazowej (sprzed realizacji projektu) w celu uzyskania wielkości redukcji CO2 w wyniku realizacji
projektu.
_________________________________________________________________________________
Jestem na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii. Niestety analizując dokumentację mam problem z
określeniem progów dofinansowania. Prosiłbym o wskazanie w jaki sposób należy obliczyć poziom
dofinansowania. Niestety nie mam jeszcze przyjętego pewnego wariantu inwestycji, dlatego proszę o
wskazanie poziomów dofinansowania dla poszczególnych wariantów (typów).
Zgodnie z zapisami Pkt 5 Intensywność wsparcia i finansowanie projektów Regulaminu konkursu:
„Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi:
a) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom
dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania
nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.”
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, wsparcie będzie udzielane 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. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z
26.06.2014 r., nr L 187/1) zwane dalej GBER, w szczególności odpowiednio jako pomoc na
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 na podstawie art.
41 i 49 tj.: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie
energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Zgodnie z zapisami art. 41 Rozporządzenia GBER, intensywność pomocy nie przekracza:
a) 45 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit.
a) lub b);
b) 30 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit.
c).
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Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz
małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich
przedsiębiorstw.
Intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji
prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit.
a) Traktatu, oraz o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach
objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu.
Podsumowując powyższe zapisy Rozporządzenia GBER, w sposób bardziej przejrzysty, należy
stwierdzić, iż:
a) W przypadku mikro i małych instalacji (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), gdzie nie można
określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej
wielkości, koszty kwalifikowane stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia
wyższego poziomu ochrony środowiska (art. 41. ust. 6 lit. c rozporządzenia GBER),
maksymalne dofinansowanie wynosi:
 45 % kosztów kwalifikowanych – dla przedsiębiorstwa innego niż małe i średnie,
 55 % kosztów kwalifikowanych - dla średniego przedsiębiorstwa,
 65 % kosztów kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw.
b) W przypadku instalacji innych niż mikro i małe do celów obliczenia intensywności pomocy
publicznej za koszty kwalifikowane uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do
propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je poprzez odniesienie
do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby
przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji
określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne
(art. 41. ust. 6 lit. a i b rozporządzenia GBER), maksymalne dofinansowanie wynosi:
 60 % kosztów kwalifikowanych – dla przedsiębiorstwa innego niż małe i średnie,
 70 % kosztów kwalifikowanych - dla średniego przedsiębiorstwa,
 80 % kosztów kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Do wyliczenia kosztów kwalifikowalnych należy skorzystać z dokumentu KALKULATOR POMOCY
PUBLICZNEJ - Załącznik do Instalacje referencyjne – raport, udostępnionego w ramach załącznika
nr 5 do Regulaminu konkursu.
Producent rolny zamierza aplikować na dofinansowanie biogazowni rolniczej w ramach Działania 5.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach tego Działania możliwe
jest wsparcie albo zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy
wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, albo zgodnie z rozporządzeniem dot.
pomocy de minimis. Producent rolny zamierza część energii elektrycznej sprzedać do sieci, a
pozostałą energię elektryczną oraz ciepło wytworzone w biogazowni przeznaczyć na działalność
rolniczą.
Zgodnie z Art. 1 ust.3 lit 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, rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze produkcji
podstawowej produktów rolnych z wyjątkiem m.in. pomocy na ochronę środowiska.
W związku z powyższym mam pytanie czy producent rolny, który aplikuje o pomoc inwestycyjną na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 GBER) może taką pomoc uzyskać? Czy jednak
musi spełnić warunek zapisany pod art. .3 : „„W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego
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działalność 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 przyznanej w 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
działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem.”
Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości udzielenia wsparcia na biogazownię rolniczą na
podstawie art. 41 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
(dalej: rozporządzenie nr 651/2014), należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze kwestie.
1. W przypadku udzielania pomocy na ochronę środowiska (w tym również pomocy
inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych), wyłączenie, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, nie znajdzie zastosowania. Oznacza to, że
pomoc publiczna udzielana na podstawie przepisów Sekcji VII (art. 36 -49) rozporządzenia nr
651/2014 może być przyznana również w sektorze produkcji podstawowej produktów
rolnych, o ile spełnione zostaną wszystkie pozostałe warunki dopuszczalności pomocy.
Powyższe potwierdza również treść krajowego programu pomocowego, przyjętego w oparciu o m.in.
art. 41 rozporządzenia nr 651/2014, tj. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji
oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020. W przepisie tym wskazano sytuacje, w których przedmiotowy
program pomocowy nie będzie mógł znaleźć zastosowania, a wśród wymienionych wyłączeń nie
uwzględniono sektora produkcji podstawowych produktów rolnych.
2. Jednocześnie należy odróżnić wytwarzanie energii w biogazowni rolniczej od produkcji
podstawowych produktów rolnych. W tym kontekście należy podkreślić, że z drugą ze
wskazanych działalności będziemy mieli do czynienia w przypadku wytwarzania płodów
ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu
przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów. Czym innym będzie więc
produkcja produktów rolnych a wytwarzanie z nich energii. Mając na uwadze fakt, że w
przypadku pomocy na ochronę środowiska sektor produkcji podstawowych produktów
rolnych nie jest sektorem wyłączonym, nie ma prawnego obowiązku dokonania rozdzielenia
działalności lub wyodrębnienia kosztów poszczególnych rodzajów działalności dla
poszczególnych wnioskodawców.
W takim przypadku za wystarczające należy uznać prawidłowe określenie kosztów kwalifikowalnych
(w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art.
41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014) oraz zapewnienie spełnienia pozostałych warunków
dopuszczalności pomocy.
______________________________________________________________________________
Zwracam się z prośbą o informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez
producentów rolnych oraz grupy producentów rolnych w ramach Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii w ramach typu 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby) oraz typu 3. Inwestycje z
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zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z
OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
1. Czy producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach energii na podstawie przepisów 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?
a) W związku z § 3 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 oraz art. 1 ust.1 lit a, b i c rozporządzenie 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 wydaje się, iż pomoc de minimis nie może dotyczyć działalności związanej z produkcją
podstawowych produktów rolnych. Powstaje więc pytanie, czy również w ramach Działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPOWP 2014-2010 pomoc de minimis nie może
być przyznana na realizację infrastruktury wytwarzającej energię elektryczną z odnawialnych źródeł
energii (w szczególności paneli fotowoltaicznych) na potrzeby działalności rolniczej, tj.
zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikałoby z prowadzonej działalności rolniczej (instalacja
byłaby podłączona do sieci).
Z zacytowanego artykułu Rozporządzenia jasno wynika, iż z dofinansowania wykluczeni są
rolnicy/producenci rolni zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych 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 ewidencji 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.
b) Czy ew. ograniczenie ujęte w punkcie a) dotyczy również przypadków prowadzenia produkcji
podstawowych produktów rolnych przez osoby z zarejestrowaną działalnością w CEIDG oraz spółki
osobowe i kapitałowe?
Zgodnie z § 2 pkt.2 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 przedsiębiorstwo należy rozumieć zgodnie z art.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji
(UE) 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 z 26.06.2014 r., nr L 187/1).
Zgodnie z powyższym, przedsiębiorstwem 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.
Reasumując, należy stwierdzić, iż powyższe ograniczenie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw,
których działalność gospodarcza dotyczy sektora produkcji podstawowych produktów rolnych, bez
względu na formę prawną.
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c) Jednocześnie powstaje pytanie, czy w Polsce rolnik mógłby otrzymać pomoc w ramach
przedmiotowego działania 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, a więc przy maksymalnym poziomie dofinansowania 85% na
instalację wytwarzającą energię elektryczną nie na potrzeby produkcji rolniczej, a na potrzeby
działalności agroturystycznej lub przetwórstwa produktów rolnych, które rolnicy mogą prowadzić bez
konieczności rejestracji działalności gospodarczej.
W przypadku działalności agroturystycznej, a więc działalności polegającej na wynajmie pokoi
rolników, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów (nieobjętej Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. 2016 r., poz. 1997 j.t. z późn. zm.) istnieje możliwość otrzymania pomocy de
minimis.
Natomiast działalność gospodarcza polegająca na przetwórstwie produktów rolnych została
wykluczona z możliwości wsparcia zgodnie z art.1 ust.1 lit. c 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.
2. Czy producenci rolni mogą ubiegać się o dofinansowanie instalacji wytwarzającej energię
elektryczną na potrzeby produkcji rolniczej w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii RPOWP 2014-2010 na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020? Jednocześnie jaki przysługiwałby w takim
przypadku maksymalny poziom dofinansowania?
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 na działalność związaną z
produkcją podstawowych produktów rolnych.
Maksymalny poziom dofinansowania został określony w art. 41. Ust 7 Rozporządzenia Komisji (UE)
NR 651/2014.
__________________________________________________________________________________
Zwracam się z pytaniem dotyczącym możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii przez "producentów rolnych, grupy
producenckie". Proszę o wyjaśnienie, czy przez grupy producenckie należy rozumieć wyłącznie grupy
producentów rolnych zarejestrowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn.
zm.), czy wszelkie formy związków producentów rolnych.
Przez grupy producenckie wymienione jako potencjalni beneficjenci w 2 i 3 typie projektów w ramach
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć wyłącznie grupy
producentów rolnych zarejestrowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn.
zm.).
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__________________________________________________________________________________
Zapytanie dotyczy kwalifikowalności VAT:
 w przypadku montażu urządzeń służących do produkcji oze (panele kolektorów, ogniwa
fotowoltaiczne) zostaną posadowione na: dachu bądź elewacji budynku mieszkalnego podatek VAT wynosi 8 %, dachu budynku gospodarczego bądź gruncie - podatek VAT
wynosi 23 %,
 zakładamy, iż VAT jest kosztem kwalifikowalnym (Wnioskodawca nie ma możliwości jego
odzyskania, a w budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza).
W jakim wymiarze koszt podatku VAT przy stawce 23 % będzie podlegał refundacji w ramach
projektu? Czy w wysokości odpowiadającej przyjętemu procentowi dofinansowania (np. 65 %)? Czy
może w wysokości odpowiadającej przyjętemu procentowi dofinansowania (np. 65 %) pomniejszonej
dodatkowo o różnicę stawek 23 % i 8 % (czyli kwalifikowalnym pozostanie jedynie 50 % podatku
VAT)?
Wartość podatku VAT uznanego za kwalifikowalny zostanie zrefundowana w wysokości
odpowiadającej przyjętemu procentowi dofinansowania (np. 65 %). IOK dopuszczając możliwość
posadowienia instalacji w różnych miejscach, wzięło pod uwagę wystąpienie różnych stawek podatku
VAT, co wynika z obowiązujących przepisów w tym zakresie i nie będzie kwestionowane.
Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z warunkami konkursu Beneficjent, który uzna VAT za
wydatek kwalifikowalny zobowiązany jest do przedstawienia Oświadczenia o kwalifikowalności
podatku VAT wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zawierającym 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 Administracji Skarbowej wydana
w przedmiotowym zakresie. Jednakże w przypadku nie przedłożenia przedmiotowej opinii
do dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć ją przed podpisaniem
Umowy.

Projekt dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW.
1. Czy koszty kwalifikowalne można policzyć poprzez różnicę nakładów inwestycyjnych i kosztów
referencyjnych bez dyskontowania zgodnie z arkuszem załączonym do dokumentacji aplikacyjnej
Kalkulator Pomocy Publicznej - załącznik do dokumentu „Instalacje referencyjne – raport”?
Prawidłowe wyliczenie kosztów kwalifikowalnych leży w gestii Wnioskodawcy. IOK w dokumentacji
konkursowej wykazała dwa instrumenty pomocne (Kalkulator Pomocy Publicznej udostępniony w
ramach załącznika 5 do Regulaminu konkursu oraz kalkulator udostępniony na stronie NFOŚiGW) do
wyliczenia kosztów kwalifikowalnych w oparciu o art. 41 ust. 6 lit b) Rozporządzenia GBER.
2. Czy w celu prawidłowego ustalenia kosztów kwalifikowalnych na podstawie kalkulatora
dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW (na który IOK powołuje się w Regulaminie Oceny
i Wyboru Projektów) koszty kwalifikowalne można policzyć poprzez różnicę nakładów inwestycji
OZE i kosztów inwestycji referencyjnej bez dyskontowania? W przywołanym wyżej arkuszu koszty
kwalifikowalne są dodatkowo pomniejszane o wskaźnika dyskonta w wysokości 2,83%.
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IOK w Regulaminie konkursu poinformowała, iż kalkulator udostępniony na stronie NFOŚiGW jest
jedną z form wyliczania kosztów kwalifikowalnych. IOK nie opracowała innego arkusza, w związku
z czym należy stwierdzić, iż koszty kwalifikowalne powinny zostać wyliczone zgodnie z założeniami
przyjętymi przez NFOŚiGW.
3. Czy wnioskodawca powinien na etapie wniosku lub umowy o dofinansowanie posiadać promesę
koncesji produkcji energii?
Promesa koncesji na produkcję energii elektrycznej nie jest wymagana zarówno na etapie składania
wniosku o dofinansowanie, jak i przed ewentualnym podpisaniem Umowy o dofinansowanie. Należy
jednak pamiętać, aby w Studium wykonalności/Biznes planie/Dokumencie potwierdzającym
zasadność realizacji inwestycji uprawdopodobnić uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń
niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu. Powyższe będzie przedmiotem oceny w ramach
kryterium pn. Wykonalność techniczna.
4. Czy przedsiębiorstwo, które powstało w listopadzie 2016 roku bez historii finansowej powinno
załączyć promesę kredytową w celu potwierdzenia możliwości finansowania wkładu własnego?
Wnioskodawca nie ma konieczności przedkładania promesy kredytowej potwierdzającej możliwość
finansowania wkładu własnego. W dokumentacji aplikacyjnej należy przedstawić wiarygodne i
rzetelne informacje dotyczące źródeł finansowania wkładu własnego oraz kosztów
niekwalifikowalnych projektu, tj. po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji finansowej podmiotu.
IOK zaleca jednak dokonanie wcześniejszego rozeznania w instytucjach bankowych celem
zagwarantowania, że pozyskanie kredytu jest realne, a tym samym możliwe będzie zachowanie
planowanego harmonogramu realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania).
5. Czy w przypadku decyzji umorzenia o środowiskowych uwarunkowaniach ooś należy przedłożyć
Deklarację Natura 2000?
Decyzji umarzającej postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
nie należy traktować jak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzonej procedurą
screeningu. W związku z powyższym, w przedstawionym przypadku, dla projektów o charakterze
infrastrukturalnym, istnieje konieczność przedłożenia Oświadczenia organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000.
6. Czy w przypadku inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej do 1 MW o koszcie netto 3,7 mln zł.,
Wnioskodawca zobligowany jest do prowadzenia zamówienia poprzez ogłoszenie w dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej zważywszy na progi wskazane w prawie zamówień zgodnie z
tabelą poniżej? Czy w przypadku inwestycji w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej należało by
brać pod uwagę próg dla robót budowlanych, dostaw czy dostaw i usług w sektorze energetyki?
Rodzaj zamówienia

Próg

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

5 225 000 EUR

Zamówienia publiczne na usługi

209 000 EUR

Zamówienia publiczne na dostawy

209 000 EUR

Dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki i transportu

418 000 EUR

Zamówienia objęte Porozumieniem w sprawie zamówień publicznych (GPA)

135 000 EUR
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Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 40
kW wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, co jest równoznaczne z tym, że projekt należy uznać
za infrastrukturalny. W związku z powyższym, przy wszczynaniu postępowania zamówienia
publicznego należałoby przyjąć progi dla zamówień dotyczących robót budowlanych.
7.

Czy zapis w pkt. 6 Instrukcji wypełniania załączników cyt.:
"W celu potwierdzenia racjonalności oszacowanego wydatku Wnioskodawca zobowiązany jest do
potwierdzenia prawidłowości zadeklarowanych wartości, np. poprzez dostarczenie dokumentacji
z przeprowadzonej analizy ryzyka pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w
projekcie w postaci pozyskanych ofert/wycen" dotyczy również robót budowlanych, na które
wymagane jest pozwolenie budowlane i został sporządzony kosztorys inwestorski?
Czy wyżej zacytowany zapis dotyczy również usług w zakresie przeprowadzenia nadzoru
inwestorskiego oraz sporządzenia dokumentacji przygotowawczej (dokumentacja techniczna,
analiza geologiczna)?

W przypadku budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW inwestycja wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę, w związku z czym należy przedłożyć Kosztorys inwestorski zgodny z
zapisami Instrukcji wypełniania załączników. W powyższym przypadku, nie ma konieczności
potwierdzenia prawidłowości zadeklarowanych wartości przeprowadzoną analizą rynku projekcie w
postaci pozyskanych ofert/wycen. W przypadku zakupu środków trwałych lub zlecenia usług,
Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać przeprowadzenie analizy rynku.
8.

Czy w przypadku I typu projektu instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona w układ
zabezpieczeń przed przepływem energii elektrycznej w kierunku do sieci? W Regulaminie Oceny i
Wyboru Projektów, w pkt dot. przykładowych kosztów kwalikowalnych w ramach systemów
fotowoltaicznych ww. rozwiązanie nie zostało wymienione.

W ramach I typu projektu nie ma konieczności montowania urządzeń zabezpieczających przed
oddawaniem nieskonsumowanej w gospodarstwie domowym energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej, która będzie beneficjentem końcowym w ramach 1 typu projektu, będzie traktowana
jako prosument w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.
U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.).
_______________________________________________________________________________
Witam
Wśród warunków szczegółowych dotyczących wniosków do konkursu jest (typ 1):
"moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego
zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną".
Co oznacza słowo "dostosowana" w przypadku instalacji fotowoltaicznych? Czy są jakieś wytyczne
dotyczące tego dostosowania, czy też obowiązują ogólnodostępne warunki stosowania instalacji
PV (takie jak poniżej na przykładowej grafice) ?
W jaki sposób ten warunek będzie weryfikowany/oceniany?
Czy jeśli zużycie roczne energii elektrycznej jest przewidywane na 8.000 kWh, a instalacja
fotowoltaiczna jest planowana o mocy 3kW to jest "dostosowana"?
Z wykresu poniżej wygląda, że tak (obszar korzystny). A jak będzie oceniona we wniosku?
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Pojęcie „dostosowanie” mocy instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych do rocznego
zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną oznacza taki dobór mocy instalacji fotowoltaicznej
lub mocy cieplnej kolektora, aby w możliwie największy sposób zaspokoić roczne zapotrzebowanie na
energię elektryczną/cieplną w gospodarstwie domowym (typ 1 projektu). W podanym przykładzie
trudno jest mówić o dostosowaniu do zapotrzebowania. System o mocy 3 kWp jest w stanie
wygenerować w warunkach Podlasia ok. 2700 - 3100 kWh energii elektrycznej rocznie. W związku z
tym, energia elektryczna pokryje tylko w około 30 procentach zapotrzebowanie gospodarstwa na ten
rodzaj energii. Dla podanego przykładu prawidłowym dostosowaniem byłoby zastosowanie instalacji
o mocy ok. 7 kWp. Zamierzeniem IOK w zakresie typu 1 była chęć poinformowania Wnioskodawców
o takim dostosowaniu instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych, aby nie doszło do takiego
przewymiarowania mocy instalacji (głównie instalacji fotowoltaicznych), że produkcja energii
elektrycznej przekraczałaby zapotrzebowanie na tę energię. Zgodnie z podanym wykresem, taka
sytuacja ma miejsce w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kWp przy zapotrzebowaniu
gospodarstwa – 4000 kWh). Jest to o tyle, istotne, bowiem zgodnie z Art.4 ust.11. Ustawy
o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365,
z 2016 r. poz. 925, 1579.) „Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do
sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w
art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4.” Zgodnie z
powyższym zapisem przewymiarowanie instalacji spowoduje utratę korzyści finansowych przez
Wnioskodawcę.
Ocena w zakresie dostosowania mocy instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych do
zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną, co do zasady będzie polegała na sprawdzeniu mocy
instalacji pod kątem przewymiarowania w zakresie mocy urządzeń. IOK nie jest ingeruje w decyzję
beneficjentów końcowych, jaki procent swojego rocznego zapotrzebowania na energię
elektryczną/cieplną chcą pokryć energią wykorzystaną z instalacji OZE. Należy jednak zwrócić
szczególną uwagę na możliwość przewymiarowania instalacji (fotowoltaika), co może prowadzić do
utraty korzyści finansowych, co podważa zasadność wydatkowania środków publicznych.
________________________________________________________________________________
Czy w ramach naboru (typ projektu I) Beneficjentami końcowymi mogą zostać osoby, które posiadają
budynki mieszkalne na terenie naszej Gminy a w rzeczywistości zamieszkujące i deklarujące, że
zamieszkują na terenie innej gminy?
W ramach 1 typu projektu, wspierane będą 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
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tym działalność rolnicza. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, energia elektryczna lub cieplna
wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona
wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców, a moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych
powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną.
W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, jakie zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną
wykaże właściciel budynku mieszkalnego, który w rzeczywistości zamieszkuje na terenie innej gminy,
oraz czy efektywnie zostanie wykorzystana energia elektryczna lub ciepło wytworzone w
zamontowanej instalacji OZE? Ponadto, jak można mówić o racjonalnym gospodarowaniu środkami
publicznymi,
w sytuacji, gdy nie są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem?
IOK pragnie poinformować, iż to na Wnioskodawcy (gminie) spoczywa obowiązek stworzenia
obiektywnych kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu konkretnego beneficjenta końcowego
(mieszkańca) do udziału w projekcie.
_________________________________________________________________________________
1. Czy w przypadku Typu II, jeśli gmina realizuje przedsięwzięcie polegające na instalacji na szkole
ogniw fotowoltaicznych, które w przypadku weekendów lub wakacji odprowadzałyby energię
elektryczną do sieci projekt automatycznie zostałby zakwalifikowany jako projekt objęty pomocą
publiczną, a co za tym idzie miałoby zastosowanie rozporządzenie 651/2014 do ustalenia poziomu
dofinansowania ?
Gmina jako Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej, który ma
potwierdzić wystąpienie bądź nie, pomocy publicznej w projekcie. Wprowadzenie energii
elektrycznej, niewykorzystanej na potrzeby własne szkoły, do sieci dystrybucyjnej, nie zawsze
automatycznie czyni Wnioskodawcę przedsiębiorcą objętym pomocą publiczną, . 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 (do 40
kW) 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”. Wytwarzanie i
wprowadzanie do sieci energii elektrycznej przez prosumenta, nie stanowi działalności gospodarczej.
2. Jakie dokładnie są wymagane załączniki w przypadku projektu typu I. Czy wymagana jest jakaś
umowa / zgoda od mieszkańców na etapie aplikowania o dofinansowanie?
Na etapie aplikowania nie ma konieczności przedkładania umów udziału mieszkańców w projekcie,
jednakże Wnioskodawca powinien posiadać dokumenty, z których będzie wynikało prawo do
dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu. Wnioskodawca powinien dostarczyć
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
w którym zostaną wymienione nieruchomości, na których zostaną zainstalowanie kolektory słoneczne
i/ lub instalacje fotowoltaiczne. Umowy udziału w projekcie będą niezbędne do podpisania Umowy o
dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, iż posiadanie niezbędnych praw własności, pozwoleń,
licencji itp. niezbędnych w realizacji projektu będzie weryfikowana na etapie oceny formalnomerytorycznej w ramach kryterium Wykonalność techniczna.
3. W przypadku projektu realizowanego przez wspólnotę mieszkaniową z typu II jakie załączniki są
wymagane ? Czy wymagana jest uchwała czy tez inna forma zgody mieszkańców? Czy w przypadku
odprowadzania nadwyżek energii elektrycznej do sieci projekt automatycznie zostałby
17 | S t r o n a

zakwalifikowany jako projekt objęty pomocą publiczną, a co za tym idzie miałoby zastosowanie
rozporządzenie 651/2014 do ustalenia poziomu dofinansowania ? Czy w przypadku braku
odprowadzania nadwyżek energii elektrycznej do sieci projekt mógłby być zakwalifikowany jako nie
objęty pomocą publiczną ?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach 2 typu projektu aplikować mogą m.in. wspólnoty
mieszkaniowe. W związku z faktem, iż wspólnota mieszkaniowa definiowana jest jako jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokumentem wymaganym na etapie aplikowania
jest Studium wykonalności/Dokument potwierdzający zasadność realizacji inwestycji, w którym
Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu pomocy publicznej i potwierdzenia czy
projekt będzie objęty pomocą publiczną, czy nie będzie. Nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie,
czy specyfika prowadzonej działalności przez daną wspólnotę mieszkaniową mogłaby skutkować
wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.
Wymagane do wniosku o dofinansowanie załączniki zostały przedstawione i opisane w Instrukcji
wypełniania załączników, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
4. Czy jeden inwestor może złożyć jeden projekt na realizację inwestycji na kilku obiektach w różnych
częściach miasta ? czy też w tym przypadku powinien złożyć odrębne projekty na każdą z lokalizacji?
W Regulaminie konkursu nie wskazano ograniczenia co do ilości lokalizacji, które mogą być objęte
projektem w ramach jednego wniosku. W związku z tym, Wnioskodawca ma możliwość złożenia
jednego wniosku dotyczącego montażu instalacji OZE na różnych nieruchomościach będących
własnością Wnioskodawcy.
5. Czy możliwa jest w ramach typu II instalacja elektryczna i cieplna na obiekcie, który jest w całości
wynajmowany? O dofinansowanie starałby się właściciel/zarządca obiektu który sprzedawałby
energię dla wynajmujących.
IOK stwierdza, iż w analizowanym przypadku nie ma możliwości aplikowania w ramach 2 typu
projektu. W przypadku, gdy cała energia elektryczna i cieplna wytworzona w instalacji OZE będzie
sprzedawana wynajmującym lokale, a nadwyżka energii elektrycznej będzie wpuszczana do sieci
dystrybucyjnej, Wnioskodawca (właściciel/ zarządca budynku) może aplikować w ramach 3 typu
projektu, a przedmiotowy projekt będzie traktowany jako inwestycja z zakresu produkcji energii z
OZE na sprzedaż.
__________________________________________________________________________________
Jakie dokumenty finansowe będą wymagane w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
Czy wystarczą pit-y (PIT-36) za ostatnie 2 lata obrotowe?
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w oparciu o księgowość
uproszczoną, w ramach załącznika Dokumenty finansowe należy dostarczyć kopie deklaracji
podatkowych za 2 ostatnie lata obrotowe.
Regulamin Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPO woj. podlaskiego Działanie 5.1. "Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii" przewiduje możliwość składania wniosków przez m.in.
producentów rolnych. Ten sam regulamin przewiduje również możliwość skorzystania z tzw . pomocy
"de minimis". Producenci rolni nie są jednak objęci formułą pomocy de minimis, o której mowa w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r.
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Zwracam się w związku a tym z prośbą o wyjaśnienie, czy producenci rolni mogą podczas naboru w
działaniu 5.1. "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii" w woj. podlaskim skorzystać z
pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 w
sprawie stosowania art107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Na możliwość taką
wskazuje art.1.1 oraz art.3.5 rozporządzenia 1408/2013.
W Pkt 6. Pomoc publiczna Regulaminu konkursu, Instytucja Ogłaszająca Konkurs określiła
rozporządzenia pomocowe, na postawie których będzie przyznawana pomoc publiczna oraz pomoc de
minimis. W ramach ogłoszonego naboru wniosków pomoc de minimis udzielana będzie 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, które to
implementuje zapisy 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.
W związku z powyższym, w ramach Działania 5.1 nie ma możliwości przyznania pomocy de minimis
w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania
art107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
IOK pragnie dodatkowo poinformować, iż producent rolny ma możliwość złożenia projektu objętego
pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014–2020.
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