Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 11.04.2017 r.
Czy przedsiębiorca, który składa Biznes Plan, w ramach pomocy de minimis, musi wyliczyć wskaźniki
efektywności: ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV), ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) oraz
wskaźnik zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów B/C.
W przypadku, gdy Wnioskodawca będący przedsiębiorcą składa, jako załącznik do wniosku
o dofinansowanie Biznes Plan, to nie ma konieczności wyliczania wskaźników efektywności ENPV,
ERR, B/C. Wnioskodawca powinien dostarczyć Arkusze kalkulacyjne stanowiące załącznik do biznes
planu.
___________________________________________________________________________
W zakresie wypełnienia wniosku o dofinansowania pkt III.9 Grupa projektów, w którym
Wnioskodawca
podaje
szczegółowe
informacje
w
przedmiotowym
zakresie.
W przypadku braku informacji ze strony IZ RPOWP o konieczności zakwalifikowania projektu do
danej grupy należy zaznaczyć odpowiedź NIE. Czy w niniejszym punkcie wnioskodawca winien
zaznaczyć tak czy nie, czy niniejsze działanie należy do grupy projektów.
Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na montażu instalacji
OZE na potrzeby własne, w punkcie III.9 powinien zaznaczyć opcję NIE.
W przypadku, gdy wsparcie w ramach przedmiotowego projektu będzie udzielane 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, Wnioskodawca
zobowiązany jest wskazać i opisać, sposób ustalenia kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których
ubiega się o wsparcie, o których mowa w art. 41 ust. 6 Rozporządzenia nr 651/2014. W celu
prawidłowego ustalenia kosztów kwalifikowalnych na podstawie art. 41 ust. 6 lit. b) Rozporządzenia
nr 651/2014 jednym z alternatywnych sposobów określenia poprzez odniesienie do podobnej, mniej
przyjaznej dla środowiska inwestycji, tzw. inwestycja referencyjna, jest metoda opisana 9 na stronie
internetowej http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/bocianrozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-2016/. Dodatkowo w ramach załącznika nr 5
do Regulaminu konkursu IOK umieściła dokument Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych
instalacji referencyjnych dla projektów oze i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy
inwestycyjnej wraz z kalkulatorem Pomocy publicznej w arkuszu kalkulacyjnym .xls. Należy pamiętać,
że ostateczne potwierdzenie kwalifikowalności będzie przedmiotem oceny w ramach prac Komisji
Oceny Projektów. Czy inwestycja mikroprzedsiębiorcy w fotowoltaikę i pompy ciepła na potrzeby
własne wpisuje się w wymogi ww. rozporządzenia, czy wnioskodawca zobowiązany jest jest wskazać i
opisać, sposób ustalenia kosztów kwalifikowalnych.
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W przypadku gdy Wnioskodawca (mikroprzedsiębiorstwo) zakłada, iż projekt dotyczący instalacji
fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby własne, a projekt będzie objęty pomocą publiczną
udzielaną 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, to Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania i opisania sposobu ustalenia
kosztów kwalifikowalnych projektu.
__________________________________________________________________________________
Mam jeszcze jedno pytanie , w kalkulatorze pomocy publicznej , czym są "nakłady inwestycyjne"?
Wszystkie koszty poniesione na inwestycję czy tylko koszty kwalifikowane (np. bez VAT) ?
Jako nakłady inwestycyjne, w kalkulatorze pomocy publicznej, należy wykazać koszty
kwalifikowalne projektu przed pomniejszeniem o koszty instalacji referencyjnej. W przypadku, gdy
Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT, to nie może on stanowić kosztu
kwalifikowalnego w projekcie.
___________________________________________________________________________
W przypadku instalacji fotowoltaicznej której moc jest dopasowana do rocznego zużycia energii
elektrycznej – np. instalacja 40kW, zuzycie 40.000 kWh (idealna zgodność nie jest możliwa, ale na
potrzeby pytania przyjmijmy na chwile że jednak jest) - faktyczna produkcja energii będzie sie
rozmijala z faktycznym zapotrzebowaniem. Z uwagi na to ze np. w nocy lub w weekend firma nie
pracuje a instalacja tak, lub odwrotnie w dzień bardzo pochmurny firma pracuje, ale instalacja x
kolei pracuje siła rzeczy tylko „na pól gwizdka” to krzywe produkcji energii będą się rozmijaly z
krzywymi zapotrzebowania na te energię. I mimo ze moc instalacji jest dopasowana do zużycia
energii to w danym dniu tak naprawdę albo część energii nie będzie zuzyta (zostanie wpuszczona w
siec lub oddana „w powietrze” ) albo zabraknie części energii. Można sobie wyobrazić ze takich dni
będzie na tyle dużo ze w skali roku zakładany efekt ekologiczny nie zostanie osiagniety. W jaki
sposob w takim przypadku wnioskodawca (firma) zostanie rozliczony z nieosiągnietego wskażnika ?
Czy – mimo ze nie będzie w tym jego winy - zostanie pozbawiony dotacji / części dotacji ?
Moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej w przypadku drugiego typu projektu powinna być
dobrana optymalnie do rocznego zużycia energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie. Nie
oznacza to jednocześnie, iż nie wystąpi sprzedaż energii elektrycznej do sieci energetycznej w
przedstawionych przez Państwa przypadkach (weekendy, dni wolne od pracy, godziny z dobrym
nasłonecznieniem po godzinach normalnej pracy przedsiębiorstwa). IOK nie określiła precyzyjnie w
warunkach konkursu w jakim stopniu moc znamionowa powinna być dopasowana do rocznego
zużycia energii elektrycznej. To od Wnioskodawcy zależy odpowiedni dobór instalacji aby tak dobrać
moc znamionową instalacji PV w możliwie największym stopniu wykorzystać produkowaną energię
elektryczną z jednoczesnym ekonomicznym podejściem do wydatkowania środków publicznych jak i
własnych. Jednocześnie zasadnym jest również odpowiednie określenie wskaźnika rezultatu:
„Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE” [MWhe/rok] z OZE z zainstalowanej mocy znamionowej instalacji PV –
40 kW. Powyższy wskaźnik dotyczy jak sama nazwa wskazuje produkcji energii elektrycznej z
fotowoltaiki i nie ma związku z jej wykorzystaniem na własne potrzeby przedsiębiorstwa. IOK chce
zauważyć, iż należy szacować roczną produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki na poziomie
wartości 950 kWh rocznie z ( 1kW mocy znamionowej instalacji) a nie na przykład dokonywać
wyliczenia w oparciu o maksymalną wartość możliwą do osiągniecia w woj. podlaskim - 1100 kWh.
Takie ostrożne podejście pozwala również na ostrożnościowe szacowanie wskaźników. Możliwym
rozwiązaniem technicznym minimalizującym ryzyko kierowania znacznych nadwyżek do sieci
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elektroenergetycznej jest również w Państwa przypadku zastosowanie systemu magazynowania
energii elektrycznej, który zwiększy udział wykorzystanej przez przedsiębiorstwo energii
elektrycznej z systemu fotowoltaicznego z jednoczesnym zmniejszeniem ilości kierowanych
nadwyżek energii do systemu energetycznego. Drugim rozwiązaniem może być skierowanie
nadwyżek energii elektrycznej do zasilania grzałek ciepłej wody użytkowej (jeśli jest taka potrzeba).
__________________________________________________________________________________
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