Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 09.04.2017 r.
Mam pytanie dotyczące arkuszy kalkulacyjnych: Tabele dotyczące rachunkowości pełnej odnoszą się
do roku t=2016, natomiast w uproszczonej t=2017.
Czy w rachunkowości pełnej można samemu poprawić tabelę? Co do zasady nie powinno się
ingerować w gotowy arkusz, ale wypełniając ten, wyjdą nieprawidłowości, choćby prognoza na t+1,
to nie będzie rok 2017.
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. 31).

Inwestor zamierza realizować farmę fotowoltaiczną ze środków własnych. Czy i jakie dokumenty są
konieczne do przedstawienia czy wystarczy w założeniach do kalkulacji przedstawić tą informację?
W przypadku finansowania wkładu własnego środkami prywatnymi Wnioskodawcy, nie ma
konieczności przedkładania jako załącznik do wniosku o dofinansowanie dokumentów
potwierdzających posiadanie zabezpieczonych środków (np. wyciągu z rachunku bankowego). Należy
taką sytuację wiarygodnie opisać w dokumentacji aplikacyjnej, np. w Biznes planie lub Dokumencie
potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji. Dodatkowo należy zauważyć, że Wnioskodawca w
Pkt IX.1 Lista oświadczeń wniosku o dofinansowanie projektu oświadcza, iż: „zapewni wystarczające
środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym
wniosku”.
Zwracam się z zapytaniem czy zapis wskazany w instrukcji wypełniania załączników w punkcie
dotyczącym biznes planu: " UWAGA! Należy pamiętać, że w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną ocenie podlegać będzie tzw. rentowność inwestycji tj. relacja zysku netto wygenerowanego
dzięki inwestycji (w pierwszym pełnym roku po jej zakończeniu) do nakładów inwestycyjnych
pomniejszonych o wartość dofinansowania, nie może przekroczyć 15 %", dotyczy typu 2 projektów,
gdzie dotacja jest pomocą de minimis na instalacje fotowoltaiczną do 40 kW?
Czy w przypadku rentowności powyżej 15% projekt zostanie odrzucony? Czy jest to obligatoryjne
kryterium?
Kryterium merytoryczne dopuszczające szczególne Rentowność inwestycji (dotyczy projektów
objętych pomocą publiczną) dotyczy tylko projektów złożonych w ramach 3 typu projektu (Projekty
dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej
biokomponentów i biopaliw). W związku z powyższym, w przypadku projektu złożonego w ramach 2
typu (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby) objętego pomocą de minimis
rentowność inwestycji nie podlega ocenie formalno- merytorycznej.
Mam pytanie dotyczące typu 3 projektu, instalacji referencyjnych, w przypadku, gdy średnia roczna
produkcja netto z instalacji nie przekracza 400 MWh.
Zgodnie z Raportem o instalacjach referencyjnych (dokumentacja konkursowa), udostępniony przez
Państwa kalkulator instalacji referencyjnych nie ma zastosowania przy produkcji mniejszej niż 400
MWh/rok.
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s.39 Raportu: „Najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem
gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe
występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę
0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja
referencyjna. Na potrzeby porównania wysokości nakładów na instalację planowaną z nakładami na
instalację referencyjną przyjęto, że nakłady jednostkowe na instalację referencyjną w zakresie
(0,05;0,4> MWt będą równe nakładom jednostkowym dla układu o mocy 0,4 MWe.”
Dla instalacji objętej projektem, średnia roczna produkcja energii netto wynosi ok.370 MWh. Czy
mogę przyjąć na potrzeby obliczenia instalacji referencyjnej wartość produkcji większą niż
rzeczywista, po to by kalkulator miał zastosowanie w tym konkretnym przypadku? Czy sugerujecie
Państwo inne rozwiązanie?
IOK informuje, iż nie ma możliwości przyjęcia na potrzeby obliczenia instalacji referencyjnej wartości
rocznej produkcji energii netto większej niż rzeczywista wartość możliwa do osiągnięcia z danej mocy
urządzeń OZE. Zgodnie z zapisami Art. 41, pkt. 6, lit. c. 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): „w przypadku
niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji,
gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty
inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.”. Małą instalacją w rozumieniu
rozporządzenia nr 651/2014 jest taka instalacja gdzie, biorąc pod uwagę względy techniczne oraz
wielkość instalacji, nie można określić inwestycji referencyjnej. Jest to jedyne kryterium wskazane
przez unijnego prawodawcę i jako jedyne ma charakter wiążący.
W związku z powyższym, instalację wytwarzającą rocznie około 370 MWh należy uznać jako małą
i objąć pomocą publiczną zgodną z Art.41, pkt. 6, lit. c. Rozporządzenia 651/2014.

Mam pytanie dotyczące konkursu 5.1 Typ 3
Planujemy budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie województwa podlaskiego a firmę mamy
zarejestrowaną na terenie województwa dolnośląskiego. Czy możemy aplikować w konkursie? Czy
musimy mieć przynajmniej oddział na terenie województwa podlaskiego?
Nie ma konieczności tworzenia oddziału na terenie województwa podlaskiego, aby móc aplikować
o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 5.1. O wsparciu danego
projektu decyduje lokalizacja projektu, co oznacza, iż inwestycja musi być realizowana na terenie
województwa podlaskiego.

W związku z ogłoszonym konkursem nr naboru RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 proszę o udzielenie
informacji, w jaki sposób poprawnie policzyć wartość wskaźnika szacowanego rocznego spadku emisji
gazów cieplarnianych oraz wartości redukcji emisji CO2 w naszym projekcie?
Wnioskodawca zamierza wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 40 kW na potrzeby własne
– typ projektu nr II (całkowita produkcja z OZE wg projektu to ok. 38,8 MWh). Moc elektrowni została
dobrana z uwagi na średnioroczne zużycie energii elektrycznej (ok. 29 MWh). Na mocy przepisów
krajowych (Ustawa o OZE), wnioskodawca jest prosumentem i będzie rozliczał się tzw. saldem
energii. Ze względu na charakterystykę zużycia wnioskodawcy (duże zużycie spowodowane jest
ogrzewaniem elektrycznym kościoła w okresie jesienno-zimowym, wnioskodawcą jest parafia),
szacujemy, że ok. 20% energii wyprodukowanej z OZE zostanie bezpośrednio zużyta w tzw. czasie
rzeczywistym produkcji (ok. 6.1 MWh), pozostałe 80% energii elektrycznej zostanie pobrana z sieci
publicznej i rozliczona z zastosowaniem przelicznika 0,7 energii zużytej to 1 MWh energii oddanej.
Moc elektrowni została tak dobrana, żeby ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE i oddanej
do sieci (ok. 32,7 MWh) wystarczyła do pokrycia zapotrzebowania wnioskodawcy i „odebrania”
swojej energii w momencie wyższego zapotrzebowania przy rozliczeniu saldem w ujęciu rocznym
(pobrane z sieci ok. 22,9 MWh). Instalacja nie została pod tym względem przewymiarowana.
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Proszę o wyjaśnienie, jaką część produkcji wnioskodawca powinien przyjąć do obliczenia w/w
wskaźnika, czy całą energię „zaoszczędzoną” z OZE (29 MWh), czy tylko tą część bezpośrednio
zużytą, czyli ok. 6,1 MWh? Przy rozliczeniu saldem energii tak naprawdę zaoszczędzimy całą energię
zużywaną na potrzeby własne, czyli 29 MWh, więc może to ta wartość jest najwłaściwsza do obliczeń?
Czy w tym przypadku nie powinniśmy uznać, że redukcja emisji CO2 wyniesie 100%? I szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie co do wartości równy emisji bazowej?
IOK informuje, iż na potrzeby obliczenia redukcji emisji CO2 w wyniku realizacji projektu jako
podstawę do wyliczeń należy przyjąć całą energię wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej
i zużytej na potrzeby własne (29 MWh), a nie tylko część bezpośrednio zużytą, czyli ok. 6,1 MWh.
W przypadku, gdy energia elektryczna wyprodukowana z OZE pokryje całą energię elektryczną
zużywaną w budynku kościoła, należy przyjąć, iż redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu
wyniesie 100%.

Pytanie odnośnie kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z wytycznymi koszt przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej i ewentualnych audytów nie jest kosztem kwalifikowanym. Czy w związku z tym należy go
uwzględniać w całkowitym koszcie projektu (w opisach w studium wykonalności jak i analizach
finansowych)? Jako np. nakłady przygotowawcze, które będą niekwalifikowane. Czy należy go po
prostu pominąć?
To samo się tyczy ewentualnych składowych inwestycji, które z definicji nie będą konieczne do
uzyskania efektu ekologicznego ale są planowane do poniesienia przez Wnioskodawcą, w związku z
czym nie będą kwalifikowane.
W ocenie IOK, ujęcie w budżecie projektu ww. kategorii wydatków jako koszty niekwalifikowalne nie
jest konieczne. Należy pamiętać, że w projekcie powinny być wykazane takie koszty, które
bezpośrednio przekładają się na osiągnięcie założonych celów i wartości docelowych wskaźników.
W związku z powyższym, w opisach dokumentacji aplikacyjnej, w tym w analizach finansowych,
powinny być uwzględnione wyłącznie wydatki związane z projektem.

Jesteśmy właścicielem obiektu, który w całości wynajmujemy spółce operatorskiej prowadzącej usługi
uzdrowiskowe. Przy czym spółka operatorska jest z nami powiązana zarówno przez skład
udziałowców, jak i członków zarządu. Całość wytwarzanej przez nas energii cieplnej i elektrycznej
(z wyjątkiem drobnych nadwyżek energii elektrycznej odprowadzanych do sieci dystrybucyjnej)
będziemy sprzedawać spółce operatorskiej (o odrębnej osobowości prawnej).
Planujemy zakup i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Czy możemy skorzystać
z dofinansowania w ramach 3 typu projektu?
Możliwe jest dofinansowanie w 3 typie projektu. Jednakże, IOK pragnie zauważyć, iż każda sprzedaż
energii elektrycznej i cieplnej pomiędzy podmiotami prawa handlowego jest uwarunkowana
koniecznością uzyskania przez przedsiębiorstwo koncesji na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej
i cieplnej.
Jednocześnie należy pamiętać o konieczności prawidłowego określenia statusu MŚP, bowiem
przekłada się to w sposób bezpośredni na wysokość dofinansowania.
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