Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 19.03.2017 r.
Czy nadzór budowlany może być kosztem kwalifikowalnym w ramach Działania 5.1?
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. Jednakże, biorąc pod uwagę możliwy
katalog kosztów kwalifikowalnych określony w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, wydatki te należy objąć pomocą de minimis.
Proszę o doprecyzowanie następującej kwestii: „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.”
Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, czy jest możliwość wykazania przez IOK jednej wartości oczekiwanej
produkcji energii elektrycznej z 1 kWp instalacji fotowoltaicznej. Ma to wpływ na ocenę projektu.
Mając na celu ujednolicenie podejścia do ilości produkowanej energii elektrycznej z 1 kWp instalacji
fotowoltaicznej, IOK wyjaśnia, iż na potrzeby niniejszego konkursu, można przyjąć wartość na poziomie
950 kWh energii elektrycznej rocznie wyprodukowanej z 1 kWp mocy zainstalowanej paneli
fotowoltaicznych.
Czy koszt serwisu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz gwarancji w okresie trwałości
projektu można uznać za koszt kwalifikowalny?
Zgodnie z zapisami Rozdziału 6.2, pkt 3j) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym mogą być m.in. „towary dostarczone lub usługi
wykonane lub roboty zrealizowane, w tym zaliczki dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4
ww. Wytycznych”. Biorąc pod uwagę fakt, iż wykonanie tych prac (serwis urządzeń w okresie trwałości
projektu) wykracza poza okres realizacji projektu, nie ma możliwości uznania tych wydatków za
kwalifikowalne.
W ocenie IOK, warunki gwarancyjne i serwisowe powinny być uwzględnione w opisie przedmiotu
zamówienia jako wymóg obligatoryjny.

Czy mogliby Państwo podać kilka przykładów innowacyjności projektu zgodnego z kryterium tego
Działania?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż odpowiedź w tym zakresie została udzielona na stronie
internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl przy aktualnym konkursie w zakładce PYTANIA
i ODPOWIEDZI udzielone do dnia 15.02.2017 r (str. 11).
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Jednocześnie, IOK pragnie zauważyć, że biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z pierwszego naboru
wniosków w przedmiotowym Działaniu, pomniejszeniu uległa liczba punktów możliwa do uzyskania
w ramach kryterium pn. Innowacyjność projektu. W zależności od wyników obecnego konkursu, nie
wyklucza się w przyszłości podjęcia prac zmierzających do kolejnej aktualizacji katalogu kryteriów
(obecnie z uwagi na rozpoczęty nabór wniosków nie ma możliwości dokonania zmiany w tym zakresie).

Dotyczy typu 2 projektów. Jaki może być maksymalny poziom wpuszczania energii do sieci: 50%, 80%,
99%?
Głównym założeniem 2 typu projektu jest produkcja energii elektrycznej i/ lub ciepła na potrzeby własne
podmiotu aplikującego w ramach Działania 5.1, co oznacza maksymalne zaspokojenie potrzeb własnych
Wnioskodawcy. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana w ten sposób, aby tylko niewielkie
nadwyżki energii elektrycznej (pojawiające się przykładowo w dni, w których zużycie energii na własne
potrzeby jest niewielkie – soboty, niedziele) były kierowane do sieci elektroenergetycznej. IOK zwraca
również uwagę, iż w przeważającej ilości projektów nie będzie możliwości skorzystania z rocznego
bilansowania energii analogicznie do prosumentów i dlatego też ze względów ekonomicznych bardziej
opłacalnym dla Wnioskodawcy będzie zwiększanie autokonsumpcji niż kierowanie nadwyżek energii
elektrycznej do sieci.
IOK w Regulaminie konkursu nie określiło limitów energii, która może być przekazywana do sieci. Ogólną
zasadą jest konieczność takiego doboru mocy instalacji OZE, który pozwoli maksymalnie zaspokoić
potrzeby własne Wnioskodawcy w zakresie energii cieplnej/elektrycznej.
Czy pojęcie „wpuszczanie" oznacza sprzedaż czy darowiznę?
W przypadku przedsiębiorstw nie ma możliwości darowania energii Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego (rozliczania za pomocą opustów, rozliczania rocznego), jak to ma miejsce w przypadku
prosumentów. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż przekazanie/„wpuszczenie” energii do sieci
dystrybucyjnej należy traktować jako sprzedaż energii. W przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP, jeżeli
produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez
urządzenia OZE finansowane w ramach projektu, to podmiot taki nie kwalifikuje się do 2 typu projektu,
może natomiast aplikować w ramach 3 typu projektu.
__________________________________________________________________________________
Jako Gmina planujemy aplikowanie wniosku na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii typ.1. Moje pytanie dotyczy specyfikacji instalacji kolektorów solarnych. Mianowicie nigdzie nie
mogę znaleźć informacji czy wymiennik znajdujący się w zestawie może posiadać więcej niż jedną
wężownicę i może być spięty z kotłem w celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej w okresie zimowym gdzie
kolektory nie będą w stanie wyprodukować wystarczającej ilości?? Czy w wymienniku może być
zamontowana grzałka, która będzie wspomagała podgrzewanie wody w okresie letnim w dni pochmurne?
Wymiennik ciepła wchodzący w skład zestawu solarnego powinien być wyposażony w dwie wężownice,
z których jedna będzie połączona z kolektorem słonecznym, a druga z istniejącym w budynku źródłem
ciepła (kotłem). Możliwe jest także zainstalowanie w wymienniku ciepła grzałki elektrycznej
wspomagającej podgrzewanie wody w pochmurne dni.
_________________________________________________________________________________
W nawiązaniu do naboru wniosków nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, proszę o jednoznaczne odpowiedzi na poniższe
pytania dotyczące typu projektu 2 tj. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby).
1. W regulaminie konkursu str. 20 widnieje zapis: ,,Doprecyzowanie w zakresie kosztów
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz wymagań szczegółowych i technicznych w zakresie
niektórych komponentów instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla typów projektu: 1, 3,4”. Czy
mam rozumieć, że wymienione poniżej tego zapisu koszty nie dotyczą typu projektu 2? Jeżeli nie,
to czy gdzie znajduje się wykaz kosztów kwalifikowanych dla projektów typu 2?
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Należy stwierdzić, iż cytowany w pytaniu zapis dotyczy także 2 typu projektu. Zapis Regulaminu konkursu
powinien posiadać następujące brzmienie: „Doprecyzowanie w zakresie kosztów kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych oraz wymagań szczegółowych i technicznych w zakresie niektórych komponentów
instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla typów projektu: 1,2,3”.
2. Czy Koszt instalacji odgromowej jest kosztem obowiązkowym w przypadku produkcji energii
elektrycznej w ramach typu projektu nr 2? Zgodnie z regulaminem warunek ten odnosi się tylko do
typów projektu 1,3,4.
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1, IOK stwierdza, iż koszt instalacji odgromowej na potrzeby
zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznym jest kwalifikowalny także
w ramach 2 typu projektu.
3. Na str. 20 Regulaminu znajduje się zapis: „SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE: Znamionowa moc
instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru”. Co oznacza
powyższy zapis? Jak go należy rozumieć? Proszę o rozwinięcie intencji tego zapisu w kontekście
typu 2 projektów.
Zgodnie z Informacją Prezesa URE (nr 44/2016) znamionowa moc instalacji w przypadku fotowoltaiki
sprowadza się do sumarycznej mocy wykorzystanych w instalacji modułów fotowoltaicznych określonej
w warunkach STC. Warunki STC, w których sprawdzane są standardowo właściwości paneli
fotowoltaicznych, występują przy natężeniu promieniowania słonecznego wynoszącego 1000 W/m2,
temperaturze zewnętrznej T = 25 st. C oraz przy współczynniku AM = 1.5 (Air Mass). Zarówno
znamionowa moc instalacji fotowoltaicznej jak i warunki STC odnoszą się do właściwości paneli
fotowoltaicznych niezależnie od typu projektu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na
stronie internetowej https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6684,Informacja-nr-442016.html.
4. Czy w ramach typu projektu 2 dopuszczalne jest dofinansowanie projektu zakupu instalacji ogniw
fotowoltaicznych o mocy wyższej niż zapotrzebowanie - wtedy np. 70% energii elektrycznej
zużywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa, a 30% sprzedawane do sieci? W udzielonych
odpowiedziach do pytań dotyczących konkursu posługują się Państwo wykluczającymi się w
pewnym sensie stwierdzeniami, iż „moc instalacji urządzeń OZE powinna być tak dobrana, aby w
możliwie maksymalnym stopniu zaspokoić potrzeby własne Wnioskodawcy w zakresie
zapotrzebowania na energię” oraz z drugiej strony „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”.
Głównym założeniem 2 typu projektu jest produkcja energii elektrycznej i/ lub ciepła na potrzeby własne,
co oznacza maksymalne zaspokojenie potrzeb własnych Wnioskodawcy. Moc instalacji fotowoltaicznej
powinna być dobrana w ten sposób, aby tylko niewielkie nadwyżki energii elektrycznej (pojawiające się w
dni, w których zużycie energii na własne potrzeby jest niewielkie – soboty, niedziele) kierowane zostały
do sieci elektroenergetycznej.
5. Czy w ramach typu projektu 2 dopuszczalne jest dofinansowanie projektu zakupu instalacji ogniw
fotowoltaicznych o mocy niższej niż zapotrzebowanie - wtedy np. produkcja energii z OZE pokryje
30% zapotrzebowania, a postała energia w dalszym ciągu będzie pobierana z sieci energetycznej?
Adekwatnie do ww. odpowiedzi, IOK nie określa, w jakim procencie instalacja OZE powinna pokryć
zapotrzebowanie na energię elektryczną/cieplną. Wnioskodawca powinien indywidualnie określić stopień
wykorzystania energii wykorzystanej z OZE w stosunku do całkowitego zapotrzebowaniu na energię.
6. Pytanie dotyczące metodologii wyliczania Redukcji emisji CO2 w przypadku projektu polegającego
na instalacji ogniw fotowoltaicznych. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy niżej zaprezentowana
metoda jest właściwa:
Przykład. Przedsiębiorca zużył w 2016 r. 150 MWh energii elektrycznej (z sieci). Planuje montaż ogniw
fotowoltaicznych, które rocznie wyprodukują 100 MWh energii elektrycznej.
Emisja bazowa (przed realizacją projektu) = 150 MWh* 0,812 Mg CO2/MWh= 121,8 Mg CO2/MWh
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych = 100 MWh*0,812 Mg CO2/MWh= 81,2 Mg CO2/MWh
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Redukcja emisji CO2= 81,2 / 121,8= 0,(6)≈ 66,67%

Czy prawidłowy jest powyższy sposób wyliczenia wartości wskaźnika szacowanego rocznego spadku emisji
gazów cieplarnianych oraz wartości redukcji emisji CO2 (stanowiące kryterium merytoryczne
szczegółowe) jest prawidłowy?
Jeżeli tak, to czy prawdą jest, że w przypadku gdy instalacja OZE będzie w całości pokrywać
zapotrzebowanie na energię elektryczną w przedsiębiorstwie to:
- Redukcja emisji CO2 wyniesie 100%?
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie co do wartości równy emisji bazowej?
Emisja bazowa została obliczona poprawnie. Natomiast inaczej należy policzyć Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych po realizacji projektu, bowiem wskaźnik ten powinien być obliczony na
podstawie zużycia energii elektrycznej po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego (od energii zużytej w
2016 r. 150 MWh należy odjąć roczną produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki tj. 100 MWh) : 150
MWh – 100 MWh = 50 MWh. Ilość energii, jaką będzie wciąż pobierał z sieci Wnioskodawca po realizacji
projektu to 50 MWh.
Emisja CO2 po realizacji projektu = 50 MWh*0,812 Mg CO2/MWh= 40,6 Mg CO2/MWh.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po realizacji projektu wyniesie 121,8 – 40,6 = 81,2
Mg CO2/MWh.
Redukcja emisji CO2= 81,2 / 121,8= 0,66≈ 66,67%. Wynik jest identyczny, ale metoda obliczenia inna.
Odnosząc się do pytań, IOK uważa iż w przypadku, gdy instalacja OZE będzie w całości pokrywać
zapotrzebowanie na energię elektryczną w przedsiębiorstwie to:
- Redukcja emisji CO2 wyniesie 100%,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie co do wartości równy emisji bazowej.

Czy możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową i złożenie wniosku o dofinansowanie, gdy budynki na
których będą montowane instalacje fotovoltaiczne na potrzeby własne przedsiębiorstwa oddane będą do
użytku jeszcze w tym roku?
Rozpoczęcie inwestycji planujemy w następnym roku zgodnie z zasadą n+2 biorąc pod uwagę termin
zakończenia naboru, planowaną weryfikację oraz podpisywanie umów.
Nieruchomość, na potrzeby, której produkowana będzie energia elektryczna lub ciepło pochodzące
z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa (typ 2) powinna być oddana do użytku
i powinna być w niej prowadzona działalność lub działalność gospodarcza na etapie aplikowania. 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.).
Czy we wniosku aplikacyjnym w pkt II.1 Dane beneficjenta – Rodzaj prowadzonej działalności w przypadku
pozycji Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu należy posiadać kod PKD dotyczący
produkcji energii elektrycznej? Projekt dotyczy instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy
nieprzekraczającej 40KW na dachu tartaku. Tartak obecnie ma w swojej działalności kody PKD związane
z działalnością tartaczną tj. 16.10 – 16.23
W opisanym powyżej przypadku, gdy energia będzie przeznaczona na własne potrzeby, w pkt. II.1 Dane
beneficjenta należy wykazać kod PKD podstawowej działalności Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem
rejestrowym przedsiębiorcy.
W nawiązaniu do naboru wniosków nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, proszę o jednoznaczną odpowiedź na poniższe
pytanie dotyczące typu projektu 2 tj. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby).
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Wnioskodawca prowadzi dwa obiekty hotelowe X i Y na jednej działce (jedno przyłącze, ale dwa oddzielne
liczniki do każdego z budynków). Na budynku X Wnioskodawca posiada już instalację ogniw
fotowoltaicznych. W ramach obecnego wniosku planuje złożyć wniosek na instalację o mocy do 40 kW,
która będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby budynku Y.
W związku z tym:
1. Czy „Redukcję emisji CO2” oraz wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych” należy liczyć w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa (obu budynków), czy tylko
w odniesieniu do zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej przez budynek Y, na którym
zamontowana będzie instalacja?
Redukcję emisji CO2 oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych należy liczyć wyłącznie
w odniesieniu do zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej budynku Y, na którym zamontowana
będzie instalacja.
2. Zgodnie z zapisem regulaminu: ,,moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna
być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną”. Czy w opisanym
przypadku należy dostosować moc instalacji do zapotrzebowania całego przedsiębiorstwa (obu
budynków) na energię elektryczną, czy tylko budynku Y?
W opisanej przez Państwa sytuacji należy dostosować moc instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania
na energię elektryczną budynku Y, objętego przedmiotem projektu.
Czy koszt podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego kotła c.o. jest kosztem
kwalifikowalnym? Chodzi o usługę montażu wraz z niezbędnymi urządzeniami i innymi elementami, od
górnej wężownicy aż do kotła.
Należy stwierdzić, iż podłączenie zasobnika ciepłej wody z istniejącym w budynku mieszkalnym źródłem
ciepła należy uznać za koszt kwalifikowalny projektu, gdyż jest to wydatek niezbędny do prawidłowej
pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacja solarna na potrzeby podgrzewania ciepłej wody
użytkowej nie spełniałaby swoich funkcji, bez podłączenia jej do tradycyjnego kotła, który będzie
podgrzewał ją w bezsłoneczne dni.
Dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły:
1. Czy wzmocnienie całego dachu niezbędne do prawidłowego zamontowania na nim paneli
fotowoltaicznych (w tym zakup materiałów na ten cel oraz koszt robót budowlanych) jest wydatkiem
kwalifikowalnym?
Wzmocnienie całego dachu, w tym zakup materiałów na ten cel oraz koszt robót budowlanych, nie jest
wydatkiem kwalifikowalnym z uwagi na to, że inwestycja ta nie wiąże się bezpośrednio z celem projektu,
tj. produkcją energii. Zgodnie z zapisami z pkt 10 Regulaminu konkursu, kosztem kwalifikowalnym mogą
być roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji na budynku tj. prace ściśle
związane z procesem umieszczania instalacji na dachu, nie zaś prace związane z procesem wzmacniania
jego całej powierzchni.
2. Czy modernizacja instalacji elektrycznej całego budynku szkoły jest wydatkiem kwalifikowalnym?
Modernizacja instalacji elektrycznej jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach przedmiotowego
konkursu.
3. Proszę o potwierdzenie, że wymiana pieca na piec spalający pelet jest wydatkiem
kwalifikowalnym?
Wymiana pieca na piec spalający pelet jest wydatkiem kwalifikowalnym, bowiem biomasa traktowana jest
jako odnawialne źródło energii.
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Czy mieszkaniec gminy, która ubiega się o dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych i ogniw
fotowoltaicznych w ramach programu działania 5.1. może wziąć udział w programie jeżeli wynajmuje
miejsca noclegowe (agroturystyka) i na podstawie art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie
podlega rejestracji w CEIDG oraz jest zwolniony z podatku dochodowego z tego tytułu.
Zgodnie z Artykułem 1 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego
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
agroturystyczną w budynku mieszkalnym w myśl ww. Rozporządzenia, jest osobą prowadzącą działalność
gospodarczą, a tym samym nie może brać udziału w projekcie składnych w ramach typu nr 1.
Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego montażu instalacji OZE
produkującej energię elektryczną lub ciepło na potrzeby prowadzonej działalności agroturystycznej w
ramach 2 typu projektów dedykowanego wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na własne
potrzeby.
Spółdzielnia mieszkaniowa zamierza złożyć wniosek o dotację na projekt polegający na wymianie
istniejących kotłów węglowych na kotły na biomasę (zrębki). Część produkowanej energii cieplnej
w wysokości ok. 15% spółdzielnia sprzedaje odbiorcom zewnętrznym (inne wspólnoty mieszkaniowe
i budynki prywatne), pozostałe ok. 85% energii zużywa na potrzeby własne (bloki mieszkalne).
Pytanie 1. W związku z tym, że występuje sprzedaż energii odbiorcom zewnętrznym, spółdzielnia działa na
rynku konkurencyjnym i w przypadku uzyskania dotacji może wystąpić pomoc publiczna. Czy w zaistniałej
sytuacji, gdzie sprzedaż energii odbiorcom zewnętrznym stanowi tylko 15%, można wydzielić
proporcjonalnie te 15% kosztów inwestycji z całości projektu i uznać jako niekwalifikowane, pozostawiając
85% kwalifikowanych i w ten sposób uniknąć występowania pomocy publicznej? Czy taki podział kosztów
jest dopuszczalny przez IZ? Czy też ze względu na fakt, że występuje sprzedaż odbiorcom zewnętrznym,
pomoc publiczna wystąpi niezależnie od wyżej zastosowanej metody podziału kosztów.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż spółdzielnia mieszkaniowa, co do zasady objęta jest pomocą
publiczną, gdyż należy ją traktować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu 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.). Przedsiębiorstwo należy rozumieć jako 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, nie ma możliwości „uniknięcia
wystąpienia pomocy publicznej” nawet w przypadku, gdy Wnioskodawca pomniejszy koszty
kwalifikowalne proporcjonalnie do procentowej ilości energii cieplnej sprzedawanej odbiorcom
zewnętrznym.
Pytanie 2. Spółdzielnia mieszkaniowa posiada własne lokale, które wynajmuje za odpłatnością podmiotom
zewnętrznym. Po realizacji inwestycji, nastąpi redukcja kosztów opłat za energię (ciepło), także tych lokali,
które spółdzielnia wynajmuje. W związku z tym, spółdzielnia uzyska korzyść dodatkową w wyniku realizacji
projektu. W związku z tym projekt będzie objęty pomocą publiczną w tym zakresie. Czy można wydzielić
proporcją koszty niekwalifikowane, analogicznie jak w pytaniu 1, aby wyeliminować kwestię pomocy
publicznej?
Informacja, iż: „Spółdzielnia mieszkaniowa posiada własne lokale, które wynajmuje za odpłatnością
podmiotom zewnętrznym.” potwierdza tylko, iż należy ją traktować jako przedsiębiorstwo, działające na
konkurencyjnym rynku wynajmu lokali. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 1, IOK stwierdza, iż
wydzielenie proporcjonalne powierzchni lokali wynajmowanych odpłatnie z powierzchni całego budynku,
nie spowoduje „uniknięcia wystąpienia pomocy publicznej”.
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Pytanie 3. W jaki sposób będą przyznawane punkty przy ocenie wniosku za obniżenie maksymalnego
poziomu dofinansowania (kryterium – wkład własny)? Jeśli projekt będzie objęty pomocą publiczną,
wówczas maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych będzie mniejszy (np. 70%) niż
maksymalny poziom dla konkursu (85%). Czy wówczas, przy występowaniu pomocy publicznej, punkty
będą przyznawane za zmniejszenie poziomu dofinansowania względem maksymalnego poziomu dla
konkursu (85%) czy maksymalnego poziomu względem stosownego rozporządzenia pomocowego (np.
70%)?
W przypadku projektu objętego pomocą publiczną, procentowe podwyższenie wkładu własnego
(punktowane w ramach kryterium merytorycznego szczegółowego pn. Wkład własny) rozumiane jest jako
różnica między maksymalnym poziomem wsparcia zapisanym w rozporządzeniu pomocowym, którym
objęty będzie projekt, a poziomem dofinansowania wykazanym przez Wnioskodawcę w budżecie projektu.
Informacje dot. maksymalnych poziomów dofinansowania, w przypadku projektu objętego pomocą
publiczną zostały już omówione i 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
27.02.2017 r (str. 8-9).
Pytanie 4. Nawiązując do pytania 3, jak będą przyznawane punkty za wkład własny w sytuacji, gdy
spółdzielnia zdecyduje się pójść trybem pomocy de minimis? Czy wówczas punkty będą przyznawane za
zmniejszenie poziomu dofinansowania względem maksymalnego poziomu dla konkursu (85%)?
W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych
projektu, a więc jest równy maksymalnemu poziomowi dofinansowania w ramach konkursu.
Pytanie 5. Zgodnie z regulaminem Studium wykonalności/Dokument potwierdzający zasadność realizacji
inwestycji sporządzany jest przez Wnioskodawców innych niż przedsiębiorstwa. Jak to rozumieć w
przypadku spółdzielni mieszkaniowej? Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem takim jak indywidualna
działalność gospodarcza, czy też spółki handlowe. Nie działa, co do zasady, na rynku w sposób komercyjny.
Bardziej przypomina samofinansujący się zakład budżetowy/gminny, niż firmę. Także elementy biznesplanu
i studium wykonalności zaprezentowane w dokumentacji aplikacyjnej bardziej skłaniają do tego, aby
przyjąć, iż należy w przypadku spółdzielni przygotować studium wykonalności. Z drugiej strony,
spółdzielnia to jednak prywatna własność (członków spółdzielni).
Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna przygotować studium wykonalności/Dokument potwierdzający
zasadność realizacji inwestycji czy biznesplan? Czy też jest w tym przypadku dowolność? Czy wybór trzeba
uzasadnić?
Mając na uwadze odpowiedzi udzielone na 1 oraz 2 pytanie, należy stwierdzić, że spółdzielnia
mieszkaniowa jako załącznik do wniosku powinien dostarczyć Biznes plan lub Dokument potwierdzający
zasadność realizacji inwestycji. Jednocześnie należy mieć na uwadze konieczność ujęcia w dokumencie
takiego zakresu, który umożliwi ocenę projektu w ramach kryteriów wyboru projektów.
Pytanie 6. Czy fakt, iż spółdzielnia część energii sprzedaje podmiotom zewnętrznym, determinuje wybór
typu 3 projektu? Czy może w związku z tym, iż większość energii jest produkowana na potrzeby własne, jest
to typ 2 projektów wg konkursu?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata
2014-2020 w ramach 3 typu projektu jednym z typów Beneficjentów są Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, w których produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii
ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu. W związku z powyższym,
w przypadku, gdy większość energii cieplnej (85%) będzie przeznaczona na potrzeby własne nie ma
możliwości aplikowania w ramach 3 typu projektu. Wnioskodawca taki kwalifikuje się do 2 typu projektu,
gdyż większość energii wyprodukowanej w urządzeniu OZE będzie skonsumowana na potrzeby własne
podmiotu.
Mam pytanie w zakresie typu 3 Wytwarzanie energii z OZE wraz z podłączeniem do sieci. Czy w ramach
wskazanego typu inwestycji do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć następujące koszty:
 Koszt dokumentacji wykonawczej i budowalnej, sporządzonej po dokumentacji technicznej
koniecznej do wykonania inwestycji?
 Koszt wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania koncesji?
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Koszt zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci?
Koszt opłaty przyłączeniowej?

Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) informuje, iż biorąc pod uwagę zaproponowany w zapytaniu katalog
wydatków, w ramach kosztów kwalifikowalnych możliwe jest ujęcie wyłącznie kosztu sporządzenia
dokumentacji przygotowawczej przedłożonej na etapie aplikowania (dotyczy dokumentacji technicznej
i/lub projektów wykonawczych/budowlanych).
Witam,
bardzo proszę o szczegółowe informacje dotyczące definicji "producenta rolnego" jako beneficjenta
Działania 5.1.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż odpowiedź w tym zakresie została udzielona w ramach
wcześniej 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 (str. 31-32).
Pytanie dot.: typ 3 projektów: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
Zwracam się do Państwa z zapytaniem, w jakim zakresie Wnioskodawca planujący budowę farmy
fotowoltaicznej powinien zamieścić informacje w dokumentacji aplikacyjnej, aby spełnić kryterium nr 3 w
ramach kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych: Wpływ projektu na emisję
zanieczyszczeń powietrza/emisji PM? Czy wykazanie redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych (PM) jest
obligatoryjne również dla instalacji fotowoltaicznej czy tylko dla projektów obejmujących wymianę źródeł
energii - spalanie biomasy? Jeśli redukcja PM dotyczy również farm fotowoltaicznych to czy należy podać
ograniczenie emisji konkretnie dla pyłu drobnego PM10 czy można podać dla pyłu całkowitego? Czy w
przypadku zanieczyszczeń gazowych obowiązkowym jest zamieszczenie w dokumentacji aplikacyjnej
informacji o redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych takich jak: dwutlenek siarki, tlenków azotu, tlenku
węgla czy wystarczy podać redukcję emisjiCO2?
Wykazanie redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych (PM) jest obligatoryjne tylko w przypadku projektów
obejmujących wymianę źródeł energii - spalanie biomasy. Wnioskodawca planujący budowę farmy
fotowoltaicznej powinien zamieścić informacje w dokumentacji aplikacyjnej w zakresie redukcji emisji
zanieczyszczeń gazowych takich jak: dwutlenek siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, CO2.
Gdy w okresie trwałości projektu w danym budynku/lokalu właściciel rozpocznie działalność komercyjną,
to wówczas 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). Jakie są konsekwencje ze strony UMWP dla
Gminy jako Wnioskodawcy (zmiana wysokości kosztów kwalifikowalnych, zmiana dofinansowania)?
W przypadku 1 typu projektu co do zasady wsparcie udzielane gminom jako Wnioskodawcom nie nosi
znamion pomocy publicznej. W sytuacji, gdy w okresie trwałości projektu ostateczny odbiorca rozpocznie
wykonywanie działalności gospodarczej/rolniczej wówczas wystąpi pomoc de minimis na drugim
poziomie, a więc w relacji Wnioskodawca (Gmina) – Beneficjent końcowy (mieszkaniec, który w budynku
objętym projektem rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej). Powyższa sytuacja nie wpłynie w
żaden sposób na wysokość kosztów kwalifikowalnych, czy też zmianę dofinansowania w umowie
dotyczącej projektu złożonego przez gminę w odpowiedzi na nabór z Działania 5.1., lecz wymaga
spełnienia obowiązków sprawozdawczych, w tym wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
i zgłoszenia informacji o udzielonej pomocy do systemu SHRIMP. Każdorazowo, na gminie spoczywa
obowiązek uprzedniego zweryfikowania możliwości udzielenia pomocy de minimis dla danego podmiotu
(dotyczy zachowania dopuszczalnych limitów).
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Moje pytanie dotyczy działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia
odnawialna: typ II), planujemy złożyć wniosek o dofinasowanie na montaż pomp ciepła i ogniw
fotowoltaicznych na potrzeby własne. W zakładzie funkcjonują 2 źródła ciepła – piec na pelet (100kW będący głównym źródłem CO i CW) oraz piec olejowy (50kW - wykorzystywany awaryjnie oraz
w momentach szczytowych).
1. Czy w ramach przedmiotowego działania możemy ubiegać się o montaż pomp ciepła o mocy 150
kW (100 kW piec na pelet + 50kW piec olejowy)?
W analizowanym przypadku, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie montażu pomp ciepła na
własne potrzeby. Zdaniem IOK, moc pomp ciepła powinna być odpowiednio dobrana tak, aby w możliwie
największym stopniu pokryć zapotrzebowanie budynku na CO i CW. W zależności od rodzaju pomp ciepła,
to do Wnioskodawcy należy ustalenie i dobranie tak mocy pomp ciepła, aby zastąpiły dotychczasowe źródła
ciepła.
2. Czy redukcję CO2 mamy liczyć tylko od pieca olejowego (pelet jest uznawany za OZE)?
Redukcję emisji CO2 należy liczyć tylko od pieca olejowego.
3. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej- „emisję bazową należy policzyć na podstawie
zużycia paliwa (lub zużycia energii elektrycznej) przed realizacją projektu” (odpowiedzi na
pytania, które wpłynęły do dnia 27.02.2017 r) . Skoro jako rok bazowy podają Państwo rok 2016,
a emisję bazową łączą Państwo z ilością paliwa jak należy określić jego zużycie w przypadku gdy
opał został zakupiony w 2015 roku (sezon grzewczy w Polsce trwa od września do kwietnia). Jak
będą weryfikowane te wielkości – należy przedstawić faktury zakupowe, czy wystarczy Państwu
oświadczenie wnioskodawcy?
Wielkości zużytego paliwa do liczenia emisji bazowej będą weryfikowane na podstawie oświadczenia
Wnioskodawcy, lecz zgodnie z informacją zamieszczoną w Instrukcji wypełniania załączników, istnieje
możliwość dołączenia innych załączników potwierdzających przyjęte założenia.
W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinasowanie na montaż kolektorów słonecznych i budowę
ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii (energia odnawialna: słoneczna), uprzejmie proszę o odpowiedź:
1. Czy beneficjentami mogą być mieszkańcy, których źródłem CO i CW są:
- piece na pelet, brykiet,
- piece gazowe,
- piece elektryczne – np. akumulacyjne.
W ramach 1 typu projektu, beneficjentami ostatecznymi mogą być mieszkańcy, w domach których, jako
źródło ciepła zainstalowany będzie kocioł na biomasę, kocioł gazowy lub piec elektryczny. Kolektor
słoneczny zamontowany w ramach projektu nie będzie zastępował istniejącego źródła ciepła na potrzeby
c.o. i c.w.u., tylko wspomagał podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
2. Czy beneficjentami mogą być mieszkańcy, którzy mają możliwość podłączenia budynku do sieci
gazowej?
Nie ma przeciwskazań, aby beneficjentami końcowymi w ramach 1 typu projektu byli mieszkańcy gminy,
którzy mają możliwość podłączenia budynku do istniejącej lub planowanej sieci gazowej.
Mam zapytanie odnoście działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, typ II.
KOBIZE w dniu 16.06.2016r., opublikowało dokument z aktualnymi wskaźnikami dot. energii elektrycznej
pt. „WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
za 2014 rok”. W dokumencie tym określono wskaźnik emisyjności na poziomie 825,412 kg CO2/MWh,
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jednakże w dokumentacji konkursowej i w odpowiedziach na pytania jest wskazany wskaźnik 1MWh-0,812
kg.
Aktualizacja pytania:
Muszę sprostować poniższe pytanie. Okazało się w międzyczasie, iż KOBIZE w lutym tego roku opublikował
najnowsze wskaźniki dot. energii elektrycznej za rok 2016 (aktualniejsze dane). W dokumencie "Wskaźniki
emisyjności CO2, SO2, NOX, CO i TSP dla energii elektrycznej określono wskaźnik emisyjności CO2 na
poziomie 798 kg CO2/MWh. Proszę o oficjalne ustosunkowanie się do tego wskaźnika. Załączam link do
w/w dokumentu
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/170221_wskaznik
i_emisyjnosci.pdf.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs stwierdza, iż w ramach ogłoszonego naboru wniosków
z Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, wartość emisyjności należy przyjąć
na poziomie 0,812 Mg/MWh, czyli 812 kg/MWh. Powyższe wynika z faktu, iż w dokumencie Metodologia
szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wartość tę przyjęto do obliczeń wartości
docelowej wskaźnika programowego pn. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych. Biorąc pod
uwagę powyższe, zapisy te znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji konkursowej.
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W przypadku kryterium "Redukcja emisji CO2" konieczne jest obliczenie redukcji emisji względem
wartości bazowej - roku 2016. Czy w przypadku typu II i instalacji polegającej na montażu ogniw
fotowoltaicznych do 40kW konieczne jest ustalenie wszystkich emisji za 2016 rok w danym obiekcie
typu fabryka ze wszystkich źródeł tych emisji (czyli z ogrzewania i zużycia prądu) czy też możemy
bazować wyłącznie na zużyciu energii elektrycznej za 2016 rok ?
W przypadku typu II i instalacji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych do 40kW konieczne jest
ustalenie emisji za 2016 rok tylko ze zużycia prądu.
2. W przypadku wskaźnika produktu nie ma możliwości wykazania wartości bazowej w Generatorze
Wniosków. Czy w tym przypadku należy wykazać wyłącznie wielkość redukcji wynikającą z
realizacji projektu (dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW byłoby to 30,86 Mg CO2/MWh)?
Czy też we wskaźniku należałoby odnieść się w jakiś sposób do wartości bazowej?
W przypadku wskaźnika produktu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony
równoważnikaCO2] w GWA należy podać wartość docelową wskaźnika, rozumianą jako różnicę pomiędzy
emisją CO2 przed realizacją projektu i emisją CO2 po zrealizowaniu projektu.
Pytanie 1:
W nawiązaniu do spotkania informacyjnego w UM w Białymstoku dla beneficjentów działania 5.1 proszę
o jednoznaczne stanowisko dotyczące sytuacji, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorca a projekt objęty
jest pomocą publiczną (typ 3 - energia na sprzedaż). Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, należy pamiętać,
że za rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją
lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z
realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie
od tego co nastąpi najpierw. Jedynie prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń, opracowanie
np. audytu energetycznego i innych dokumentów formalno-prawnych koniecznych do realizacji projektu,
opracowanie projektu budowlanego lub raportu ws. oceny oddziaływania na środowisko nie uznaje się za
rozpoczęcie prac. W kontekście tak brzmiącej definicji „rozpoczęcia realizacji” projektu należy uznać, że
wszystkie projekty które zostały przez wytwórców zgłoszone w XII 2016 do I-szej do aukcji i ją wygrały nie
mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wygrana aukcja oznacza bowiem dla wytwórcy zaciągnięcie prawnie
wiążącego nieodwracalnego zobowiązania do wytwarzania w danej instalacji oze i dostarczania energii w
określonym czasie ( max. 15 lat) po określonej cenie. Skala tego zobowiązania i fakt, że jest nieodwracalne
z mocy ustawy a dodatkowo niewywiązanie się z tego zobowiązania jest obłożone znaczącymi karami Strona 10 z 16

instalacja taka musi zostać w określonym terminie zbudowana i oddana do użytkowania. Proszę o
stanowisko IZ w tej kwestii - czy tak projekt będzie mógł zostać złożony do tego naboru, czy jednak uznany
za rozpoczęty zostanie odrzucony.
Uwzględniając zapisy art. 2 pkt. 23 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) rozpoczęcie prac oznacza „rozpoczęcie robót
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia
urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co
nastąpi najpierw (…)”.
Zgodnie z interpretacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nieodwracalność inwestycji
definiowana jest jako niemożność jednostronnego wycofania się bez poniesienia znacznej szkody. Prace
uważa się za rozpoczęte, jeśli zobowiązania wynikające z umowy są tego rodzaju, że z ekonomicznego
punktu widzenia powodują trudności z wycofaniem się z realizacji projektu, w szczególności gdyby w
wyniku wycofania się z inwestycji została utracona znaczna kwota pieniędzy.
Wskazana powyżej sytuacja może wystąpić w przypadku wcześniejszego wygrania aukcji na wytwarzanie
i dostarczanie energii z OZE, które będzie obarczone karami finansowymi w przypadku nie wywiązywania
się z podjętych zobowiązań.
Powyższe stanowisko IOK zostanie potwierdzone po notyfikacji ustawy OZE, bowiem wówczas KE może
uznać, że nowy system wsparcia dla OZE jest niezgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.
Podejście ostrożnościowe prezentują również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, którzy
przykładowo na przeprowadzonym w dniach 15 i 16 grudnia 2016 r. szkoleniu dla wytwórców,
rekomendowali nie podejmowanie takiego ryzyka.
Pytanie 2:
Dotyczy projektów typu 1 - wnioskodawca jest gminą? Zgodnie z interpretacją UOKiK w zakresie tego typu
projektów z 23.12.2016 W kontekście przepisów o pomocy publicznej istotna jest ocena działalności Gminy
oraz osób prowadzących gospodarstwo rolne z punktu rdzenia unijnej definicji przedsiębiorcy. Należy
zauważyć, iż wytwarzanie energii w mikroinstalacjach z możliwością jej odprowadzania do sieci, jest
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych, ponieważ stanowi oferowanie towaru
(energii) na rynku. Oznacza to, że Gmina oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne dostarczając energię
do sieci (a zatem wprowadzając ją do obrotu, instalacje on-gridowe) może potencjalnie konkurować z
innymi podmiotami wytwarzającymi energię. Nie ma przy tym znaczenia, czy dochodzi w praktyce do
sprzedaży wytworzonej energii, wielkość ewentualnej sprzedaży ani skala możliwej konkurencji.
Instrumenty wsparcia dla małych wytwórców energii, wytwarzających energię zasadniczo na własne
potrzeby, ale też wprowadzających jej nadwyżkę do sieci byty przedmiotem oceny Komisji Europejskiej z
punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej i jej zgodności z rynkiem wewnętrznym w sprawie N94/20
(zdaniem Komisji taka działalność małych wytwórców ma charakter gospodarczy. Oznacza to, że wsparcie
inwestycyjne na zakup i montaż mikroinstalacji
A jednocześnie nie wystarczy, aby instalacja była typu off-grid aby uznać, że projekt nie jest objęty pomocą
publiczna, konieczne jest również ustalenie czy gmina i osoba uczestnicząca w projekcie nie prowadzą
żadnej działalności gospodarczej ( w przypadku gminy np. działalności pomocniczej np. wynajmu
powierzchni). A dodatkowo czy nieruchomość faktycznie jest tylko i wyłącznie o funkcji mieszkalnej. Gminy
musza również zapewnić, że w okresie trwałości projektu pod danym adresem nie zostanie zarejestrowana
i uruchomiona żadna działalność gospodarcza.
W związku z tym, należałoby uznać, że pomoc publiczna (pomoc de minimis) nie wystąpi jedynie w sytuacji,
gdy finansowana instalacja będzie miała charakter off-grid, a jednocześnie działalność JST jesli wystąpi i
polegająca np. na wynajmie powierzchni będzie spełniać warunki, o których mowa w pkt. 207
Zawiadomienia Komisji, a osoba /mieszkaniec nie prowadzi i nie będzie prowadził żadnej działalności
gospodarczej pod tym adresem, gdzie instalacja zostanie zamontowana.
Jeśli nie jest możliwe spełnienie powyższych warunków ( a wydaje się to raczej trudne) - projekt taki może
liczyć na dofinansowanie jak dla projektów z udziałem pomocy publicznej tj do 65% a ( wkład własny)
mieszkańca wyniesie 35%?
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IOK wyjaśnia, że co do zasady w projekcie polegającym na produkcji energii elektrycznej i/ lub ciepła na
potrzeby własne Wnioskodawcy, pomoc publiczna nie wystąpi. Wynika to m.in. z faktu, iż realizacja
przedsięwzięcia ma na celu maksymalne zaspokojenie potrzeb własnych Wnioskodawcy, czego
potwierdzeniem powinno być właściwe dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej dostosowanej do
rocznego zużycia energii. Rzetelne oszacowanie parametrów danej instalacji gwarantuje, że tylko
niewielkie nadwyżki energii elektrycznej (pojawiające się przykładowo w dni, w których zużycie energii
na własne potrzeby jest niewielkie – soboty, niedziele) byłyby kierowane do sieci elektroenergetycznej.
Nie należy jednak tego traktować jako świadome działanie Wnioskodawcy, które determinowałoby
prowadzenie działalności gospodarczej. Zarówno na poziomie pierwszego właściciela instalacji (Gmina),
jak i użytkowników końcowych, wsparta „infrastruktura” (instalacja OZE) nie będzie wykorzystywana
w jakikolwiek sposób do celów gospodarczych. Nie ma tu znaczenia ewentualnie system upustów, gdyż
owe korzyści nie są przeznaczone na cele gospodarcze. Dodatkowo należy stwierdzić, iż nadwyżką ilości
energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z
tej sieci dysponuje operator sieci dystrybucyjnej, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, i nie należy jej
traktować jako przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).
Ostatecznie oznacza to, że instalacje służą wyłącznie wytwarzaniu energii na potrzeby własne podmiotu
niebędącego przedsiębiorstwem w myśl przepisów UE. Dodatkowo, biorąc pod uwagę przedmiot
działalności Gminy i warunki ich funkcjonowania, trudno uznać, że takiego typu inwestycje mogą zakłócić
konkurencję na rynku energii (w piśmie UOKIK nie wskazano bezwzględnego zakłócania konkurencji), a
tym samym mieć wpływ na wymianę handlową. Ponadto, w ocenie IOK, inwestycje te mają wyłącznie
lokalny charakter wsparcia.
Niezależnie od zaprezentowanego stanowiska IOK, Wnioskodawca zobowiązany jest każdorazowo do
przeprowadzenia testu pomocy publicznej i wyczerpującego uzasadnienia potwierdzającego przyjęty
wynik.
IOK pragnie również zwrócić uwagę, że narzucanie konieczności instalacji typu off grid jest
nieracjonalnym i nieuzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem, bowiem z jednej strony wiąże się ze
znacznym podrożeniem kosztów inwestycji, a z drugiej pozostaje w sprzeczności z zasadą efektywności
energetycznej i marnotrawstwem wytworzonej energii.
Przedmiotowa interpretacja odnosi się również do części Wnioskodawców aplikujących w ramach 2 typu
projektów, w tym np. jednostek samorządu terytorialnego przy jednoczesnym spełnieniu warunków,
o których mowa powyżej.
W związku z tym, nie jest możliwe potwierdzenie interpretacji UOKiK z dnia 23.12.2016 roku.
Pytanie dotyczy działania 5.1 (typ II)
Czy jako Gmina możemy ubiegać się o dofinansowanie do montażu ogniw fotowoltaicznych na stacji
uzdatniania wody będącej naszą własnością, biorąc pod uwagę, że na rozbudowę tej samej stacji
uzdatniania wody otrzymaliśmy w tym roku dofinansowanie w ramach PROW - „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i oszczędzanie energii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej? Czy w tym przypadku nie ma
żadnych przeciwwskazań ?
Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie projektu polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych
na stacji uzdatniania wody, na rozbudowę której otrzymano dofinansowanie w ramach PROW. Jednakże
warunkiem realizacji inwestycji ze środków Działania 5.1 jest potwierdzenie, że w ramach zakresu
rzeczowego projektu realizowanego z udziałem wsparcia PROW nie założono prac dotyczących montażu
ogniw fotowoltaicznych. Uwzględniając zapisy Rozdziału 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego. Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014 – 2020, nie ma możliwości podwójnego finansowania tego samego wydatku ze
środków dwóch różnych programów operacyjnych.
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Dzień dobry, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
Wskaźnik redukcja emisji Co2 - proszę o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy projekt zakłada montaż
instalacji solarnej wyłącznie na potrzeby c.w.u. - wariant bazowy - emisja CO2 powinna być wyliczona
wyłącznie ze zużytego paliwa na potrzeby c.w.u. (a nie na c.w.u. i c.o. łącznie).
W opisanej sytuacji - gdy wariant bazowy byłby oparty na ilości paliwa zużywanej na potrzeby c.o. i c.w.u
- natomiast projekt dotyczyłby tylko instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. - nie ma fizycznej możliwości
redukcji emisji zanieczyszczeń o 20%. C.w.u. w systemie c.o. ogółem stanowi ok. 10%.
Zgodnie z wymogami kryterium Redukcja emisji CO2 należy zweryfikować, czy inwestycja przyczynia się
do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 w wyniku realizacji projektu. W związku z
powyższym jako wartość bazową emisji CO2 należy przyjąć emisję z całego projektu, tj. z c.w.u oraz c.o.
W analizowanym przypadku, rekomenduje się następujący sposób postępowania: należy przyjąć całą
emisję, wydzielić z niej emisję na c.w.u., a potem zmniejszyć odpowiednio, zgodnie z procentowym
pokryciem z kolektorów słonecznych.
Podobnie, należy postąpić w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych. Jako wartość bazową należy
przyjąć emisję CO2 z całości energii elektrycznej zużywanej w obiekcie lub obiektach, i pomniejszyć ją
o energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej.

Witam. Pytanie dotyczy typu 2.
1. Wnioskodawca to przedsiębiorca, który planuje wybudować mikroinstalacje fotowoltaiczną do 40
kW. Czy na etapie aplikowania wymagana jest umowa na dostawę energii z zakładem
energetycznym o mocy przyłączeniowej 40 kW, czy dokumentem potwierdzającym techniczną
możliwość realizacji projektu mogą być także warunki przyłączenia licznika z zakładu
energetycznego?
Umowa przyłączeniowa nowych mocy wytwórczych nie jest dokumentem obowiązkowym na etapie
składania wniosku o dofinansowanie 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.).
2. Czy wnioskodawca posiadający 2 lub więcej budynków i liczników może aplikować w ramach
jednego projektu o 2 lub więcej instalacji fotowoltaicznych, z których każda będzie podłączona
osobno do licznika energii?
W ramach Działania 5.1 nie ma przeciwskazań, aby Wnioskodawca złożył jeden projekt dotyczący
montażu 2 i więcej instalacji fotowoltaicznych na kilku budynkach będących własnością przedsiębiorstwa.
Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z definicją „instalację odnawialnego źródła energii” należy
rozumieć jako instalację stanowiącą 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.
Na jaki poziom dofinansowania może liczyć duże przedsiębiorstwo, dla którego podstawową działalnością
nie jest produkcja energii, aplikujące o środki na realizację 2 typu operacji – 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? Przedsiębiorstwo planuje ustawienie ogniw UV o łącznej mocy 80kW na dachu swojego
budynku (siedziby). Energię do tej pory pozyskuje z tradycyjnych źródeł – podłączony do Zakładu
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Energetycznego. Nie posiada na swoim obiekcie żadnych instalacji fotowoltaicznych/ kolektorów
słonecznych. Całkowity koszt budowy instalacji fotowoltaicznych szacuje się na ok. 220.000 zł.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż w przypadku objęcia projektu pomocą publiczną maksymalny
poziom dofinansowania dla dużego przedsiębiorstwa wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych projektu
(zgodnie z Rozporządzeniem 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 przypadku objęcia projektu pomocą de minimis 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 wynosi 85% kosztów
kwalifikowalnych projektu pod warunkiem zachowania dopuszczalnego limitu 200 000 Euro w okresie
sprawozdawczym.
W związku z ogłoszonym konkursem nr naboru RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17, w świetle krótkiej
charakterystyki projektu, proszę o udzielenie pewnych informacji.
Wnioskodawcą będzie parafia, która zamierza wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 40 kW na
potrzeby własne obiektu sakralnego. Moc elektrowni została dobrana z uwagi na średnioroczne zużycie
energii elektrycznej. Na mocy przepisów krajowych (Ustawa o OZE), parafia będzie mogła rozliczać się
tzw. saldem energii. Projekt zakłada posadowienie elektrowni wolnostojącej na działce sąsiedniej w
stosunku do lokalizacji obiektu sakralnego, przy czym między działką inwestycyjną i działką obiektu
sakralnego biegnie droga gminna. Podłączenie elektrowni PV do wewnętrznej instalacji budynku kościoła
będzie wymagało poprowadzenia linii kablowej niskiego napięcia, co przewiduje się zrealizować na tzw.
zgłoszenie budowy.
Przy tego typu projekcie, proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:
1.

Czy beneficjent (parafia – kościelna osoba prawna) może skorzystać z pomocy de minimis? Z
definicji wynika, iż jest to pomoc przyznawana przedsiębiorcom.

Tak. Wnioskodawca jakim jest kościelna osoba prawna aplikujący w konkursie z Działania 5.1. Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii w typie 2 (energia odnawialna na własne potrzeby) może
skorzystać z pomocy de minimis.
2.

Jak określić formę własności beneficjenta w punkcie II.1 Dane podstawowe wniosku o
dofinansowanie? Czy można sklasyfikować go jako „Pozostałe krajowe jednostki prywatne”?

Tak. W punkcie II.1 w wierszu Forma własności należy wpisać „Pozostałe krajowe jednostki prywatne”.
3.

Jaki kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta wpisać w punkcie II.1 Rodzaj
prowadzonej działalności, jeśli parafia nie prowadzi działalności? Czy to pole może pozostać
puste?

W punkcie II.1 Rodzaj prowadzonej działalności – należy wpisać kod PKD/EKD podstawowej działalności
Beneficjenta tj. 94.91.Z. Działalność organizacji religijnych.
4.

Czy w tym samym punkcie w miejscu kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu
powinniśmy wpisać kod 35.11.Z, jeśli rozliczenie energii wyprodukowanej i pobranej z sieci będzie
odbywało się saldem energii i faktyczna działalność nie wystąpi?

W polu „Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu” należy wpisać również kod
PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta tj. 94.91Z. Działalność organizacji religijnych.
5.

Czy zgłoszenie budowy należy złożyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy procedurę
można rozpocząć później, z zastrzeżeniem, iż do czasu podpisania umowy nie może być formalnych
przeszkód do rozpoczęcia realizacji projektu?
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W przypadku realizacji projektu na zgłoszenie budowy, procedurę administracyjną w tym zakresie można
rozpocząć po złożeniu wniosku. Należy jednak pamiętać, iż do czasu podpisania umowy o dofinansowanie
wszystkie wymogi formalne w zakresie zgody organu na realizację projektu, do którego skierowano
zgłoszenie budowy powinny być spełnione.
6.

Czy można uznać za wydatek kwalifikowany urządzenie wraz z oprogramowaniem do zdalnego
monitoringu i kontroli pracy elektrowni? Wg naszej opinii jest to wydatek jak najbardziej zasadny
z punktu widzenia osiągnięcia podstawowych celów projektu, tzn. montaż takich urządzeń ma duży
wpływ na zwiększenie efektywności produkcji energii z OZE. Dzięki takiemu urządzeniu możemy
na bieżąco kontrolować pracę elektrowni, co za tym idzie szybko reagować w sytuacjach
awaryjnych. Stała kontrola poziomu produkcji i weryfikacja na bieżąco, to wzrost efektywności
systemu. Analiza profilu produkcji, pozwala odpowiedzieć na pytania, czy wszystko działa
poprawnie, czy nasze panele produkują energię elektryczną na zakładanym poziomie (w danym
dniu/tygodniu/miesiącu), czy osiągają zakładane maksimum przy dostępnych warunkach
nasłonecznienia, czy może z instalacja nie działa poprawnie? System zdalnego monitoringu i
kontroli znacznie ułatwia nadzór nad sprawnością wybudowanej instalacji, pozwala reagować
szybko, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego, na co jako użytkownicy instalacji, możemy mieć wpływ.
Stały monitoring produkcji w elektrowni pozwala zauważyć wszelkie anomalie, a szybka reakcja,
w celu ich usunięcia, zwiększy rzeczywistą produkcję. Ponadto w przypadku awarii (np. popsucie
się inwertera), otrzymujemy specjalne komunikaty (sms/email), co pozwala szybko przystąpić do
usunięcia awarii. Mając taki zdalny dostęp, możemy mieć również realny wpływ na profil zużycia
energii na potrzeby własne (zasadne z punktu widzenia rozliczania saldem). Jeśli mamy podgląd,
że w danym momencie produkujemy więcej niż zużywamy, możemy elastycznie podejść do zużycia.
Upraszczając, włączyć jakieś urządzenie teraz, a nie za 2-3 godziny, jak np. planowaliśmy. Z uwagi
na powyższe fakty, zakup urządzenia i oprogramowania do zdalnego monitoringu elektrowni PV,
jest w pełni uzasadniony i realnie wpływa na osiągnięcie wskaźników na zakładanym poziomie.

W ocenie IOK, urządzenia służące zdalnemu monitoringowi i kontroli pracy instalacji nie mają realnego
wpływu na wzrost produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej co jest podstawowym celem
Działania. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii i w związku z tym nie mogą stanowić
kosztu kwalifikowalnego w projekcie. Jednocześnie należy stwierdzić, iż w podstawowym urządzeniu
jakim w każdej instalacji fotowoltaicznej jest falownik istnieje możliwość odczytu danych w zakresie
dziennej, miesięcznej, czy rocznej produkcji energii elektrycznej. Niektóre rozwiązania techniczne tego
urządzenia pozwalają na zdalne monitorowanie poprzez Bluetooth produkcji energii elektrycznej oraz
wskazują błędy pracy instalacji. IOK uważa, iż nie ma uzasadnienia ponoszenie dodatkowych kosztów na
tego typu rozwiązania, ponieważ instalacja może poprawnie pracować bez ich zastosowania.
7.

Czy w przypadku sporządzenia tzw. uproszczonego kosztorysu inwestorskiego podpisanego przez
kosztorysanta z uprawnieniami, powinniśmy załączyć także dowody na przeprowadzenie
rozeznania rynku (linki, oferty)?

W przypadku sporządzenia tzw. uproszczonego kosztorysu inwestorskiego podpisanego przez
kosztorysanta z uprawnieniami Wnioskodawca nie ma obowiązku załączania ofert produktów lub innych
informacji w zakresie rozeznania rynku.
Poniżej znalazłem oficjalną odpowiedź na Państwa stronie internetowej dotyczącej konkursu 5.1 typ II i III
proszę o doprecyzowanie czy stanowisko UOKiK dotyczy zarówno pomocy publicznej jak i de minimis w
zakresie "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"?
Stanowisko UOKiK dotyczy pomocy publicznej 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.
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Jednocześnie IOK stwierdza, iż zgodnie z korespondencją prowadzoną przez IZ RPOWP z UOKiK oraz
Ministerstwem Rozwoju w przypadku pomocy de minimis udzielanej na podstawie rozp. 1407/2013 nie
ma wyjątków od zakazu udzielania tej pomocy w sektorze podstawowej produkcji podstawowej produktów
rolnych.
Czy w celu wypełnienia przez Wnioskodawcę - gminę oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomością można posłużyć się na wstępnym etapie aplikacyjnym deklaracją przystąpienia
mieszkańca do projektu, w której jest wpisany nr działki – wyrażając tym samym wolę przystąpienia do
projektu, ewentualnie oświadczeniem mieszkańca o przekazaniu nieruchomości gminie na cele realizacji
projektu, a dopiero po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zawarłby z
mieszkańcami umowy użyczenia?
Czy też bezwzględnie wymagane jest zawarcie umów użyczenia na etapie składania oświadczenia
w dokumentacji aplikacyjnej?
W przypadku składania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością można posłużyć się na
wstępnym etapie aplikacyjnym deklaracją przystąpienia mieszkańca do projektu, ewentualnie
oświadczeniem mieszkańca o przekazaniu nieruchomości gminie na cele realizacji projektu. Należy jednak
mieć na uwadze, iż przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie powinny być złożone do IZ RPOWP
kopie umów zawartych z mieszkańcami potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami przez
Gminę na czas realizacji projektu i okres trwałości.

W związku z faktem, że nie dopuszcza się montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych,
których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków
mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem kolektorów
słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe
na nowe. W przypadku gdy dom pokryty jest materiałem zawierającym azbest jednak montaż kolektorów
przewidziany jest na ścianie budynku, czy w takiej sytuacji jest możliwość objęcia takiej nieruchomości
projektem?
Tak. W przedstawionym powyżej przykładzie możliwe jest objęcie takiej nieruchomości projektem pod
warunkiem montaż kolektorów na ścianie budynku lub innym budynku (np. gospodarczym), którego
pokrycie nie zawiera azbestu.
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