2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19

FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

FINANSOWANIE PROJEKTU
1.
Czy w przypadku korzystania z pomocy de minimis możliwe jest dobrowolne
obniżenie dofinansowania np. do 75%? Czy w przypadku korzystania z pomocy de minimis
obligatoryjnie trzeba zakładać dofinansowanie na poziomie 85%?
Podane wartości dofinansowania są wartościami maksymalnymi – wnioskodawca
może dowolnie zmniejszyć jego poziom. W ramach konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32K03/19 mniejszy poziom dofinansowania jest dodatkowo punktowany.
2.
W przypadku podmiotu, który nie prowadzi pełnej księgowości, tylko rozlicza się za
pomocą KPiR i nie sporządza bilansu, jak będzie weryfikowany poniższy warunek:
"Jednym z warunków potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy, na potrzeby
oceny kryterium wykonalności 3.2 „Zdolność finansowa” jest wykazanie, że suma bilansowa
wynikająca z bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy kształtuje się co najmniej na
poziomie 100% wartości wkładu własnego dla projektu (dotyczy to wnioskodawców
zobowiązanych
do
sporządzania
sprawozdań
finansowych).
Ocena
warunku
przeprowadzona będzie w oparciu o dokumenty stanowiące Załącznik nr 2 do wniosku o
dofinansowanie (Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy). Warunek
dotyczący sumy bilansowej można zastąpić promesą kredytową/pożyczkową dołączoną na
etapie składania wniosku o dofinansowanie." Czy to oznacza że musi przedstawić promesę?
Zacytowany warunek dotyczy wnioskodawców zobowiązanych do sporządzania
sprawozdań finansowych. Każdy z wnioskodawców musi spełnić kryterium finansowe
tj. zapewnić niezbędne środki finansowe do realizacji projektu. Sytuacja finansowa
wnioskodawcy musi dawać gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie
określonym we wniosku o dofinansowanie.
3.
W kryterium Zdolności finansowej – czy poza sumą bilansową lub promesą
Wnioskodawca może załączyć wyciąg z rachunku bankowego na wymagany wkład własny
(w tym wydatki niekwalifikowane) lub umowę pożyczki od innej firmy?
Zgodnie z zapisami pkt. 3 lit. b) Podrozdziału 2.1.1 Regulaminu Konkursu nr
RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19
warunek
potwierdzający
sytuację
finansową
wnioskodawcy, dotyczący sumy bilansowej (wynikającej z bilansu za ostatni
zamknięty rok obrotowy) o wartości nie mniejszej niż wysokość wkładu własnego dla
projektu można zastąpić promesą kredytową/pożyczkową dołączoną na etapie
składania wniosku o dofinansowanie, zawierającą informację o pozytywnej ocenie
zdolności kredytowej wnioskodawcy. Promesa musi być wydana przez instytucję

finansową nad którą nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego oraz opiewać co
najmniej na kwotę wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych. Zarówno wyciąg
z rachunku bankowego, potwierdzający posiadanie określonej sumy pieniędzy jak i
umowa pożyczki z innym podmiotem gospodarczym, osobą fizyczną itp., nie zawierają
oceny zdolności kredytowej wydanej przez instytucję finansową, nad którą nadzór
sprawuje KNF. Potwierdzeniem spełnienia kryterium zdolności finansowej będą zatem
wyłącznie dokumenty wymienione w regulaminie konkursu (w Załączniku 2 i
Załączniku 6.4).
4.
Czy jeśli wnioskodawca wskaże, kredyt jako sposób finansowania projektu, będzie
musiał dostarczyć umowę kredytową/promesę na dzień podpisania umowy o dofinansowanie
czy będzie to możliwe w etapie późniejszym. Co do zasady, najlepiej jest wystąpić
Wnioskodawcy o kredyt po uzyskaniu rekomendacji do dofinansowania, gdyż realizacja tego
przed złożeniem wniosku wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów związanych z
wystawieniem promesy… z drugiej strony procedowanie umowy kredytowej po uzyskaniu
rekomendacji do dofinansowania przed zawarciem umowy o dofinansowanie może być
kłopotliwe z uwagi na krótki okres czasu.. Czy zatem możliwe będzie dostarczenie umowy
kredytowej/promesy po zawarciu umowy o dofinansowanie, oczywiście przed dniem
rozpoczęcia realizacji projektu ?

W przypadku wnioskodawców, którzy przewidują finansowanie projektu z kredytu lub
leasingu należy najpóźniej przed podpisaniem umowy załączyć promesę
kredytową/pożyczkową/leasingową wydaną przez instytucję finansową nad którą
nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego zawierającą informację o pozytywnej
ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że w
przypadku gdy promesa kredytowa ma zastąpić warunek sumy bilansowej, to zgodnie
z regulaminem konkursu, należy ją dostarczyć na
etapie
składania
wniosku o dofinansowanie
5.
Od lipca 2018 obowiązują nowe zasady ubiegania się o zwrot VAT związane z
mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Zgodnie z nowym przepisem art. 87 ust.
6a ustawy o VAT, na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd
skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT podatnika w
terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot na rachunek VAT w terminie 25
dni przysługuje niezależnie od tego, czy faktury zakupowe zostaną opłacone. W przypadku
zwrotu podatku VAT na rachunek VAT ustawodawca nie przewidział żadnych dodatkowych
warunków, które podatnik musiałby spełnić, poza wnioskiem podatnika złożonym wraz z
deklaracją VAT-7/VAT-7K.
Czy w związku z tym, że do zwrotu podatku VAT nie jest konieczne opłacenie faktury,
opisanie powyższej przesłanki w Studium wykonalności będzie uwzględnione jako element
utrzymania płynności w trakcie realizacji projektu w związku z podatek VAT? docelowo
Wnioskodawca ma zamiar w ramach umowy z wykonawcą zawrzeć zapis, w którym
zobowiąże wykonawcę do wystawiania faktur na koniec miesiąca z 30 dniowym terminem
płatności, dzięki czemu VAT od poszczególnych płatności będzie mógł być regulowany z
otrzymanego zwrotu, który wpłynie w terminie 25 dni -t.j. na 5 dni przed terminem zapłaty
danej faktury.
Kategorie przepływów oraz sposób ich ujęcia w analizie finansowej zostały opisane w
Przewodniku po analizie kosztów i korzyści (podrozdział 2.7.7).

6.
Przedsiębiorstwo posiada turbinę która wykorzystuje ciepło odpadowe, a energia
elektryczna wyprodukowana ma status "zielonej energii". Turbina ma moc zainstalowaną
powyżej 5 MW. Przedsiębiorstwo planuje budowę elektrowni słonecznej - czy takie
przedsiębiorstwo realizujące tego rodzaju przedsięwzięcie kwalifikuje się do
dofinansowania?
Zadane pytanie z uwagi na brak szczegółów, nie pozwala na udzielenie precyzyjnej
odpowiedzi. Jednakże przedsiębiorcy należą do podmiotów mogących aplikować o
środki w ramach działania 2.10. Moc wybudowanej elektrowni słonecznej nie może
przekraczać 2MWe.
Ograniczenia:
Pomoc publiczna na ochronę środowiska udzielana 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
la ta 2014 – 2020 oraz rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, jak też pomoc
de minimis, nie może być przyznawana w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Sektor
rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką
działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub
akwakultury oraz obrotem nimi. Możliwe jest udzielenie pomocy publicznej na
ochronę środowiska, jak też pomocy de minimis przedsiębiorstwom, które prowadzą
działalność gospodarczą również poza tymi sektorami, pod warunkiem, że pomoc
będzie przeznaczona na działalność w sektorach innych niż rybołówstwo i
akwakultura, a jednocześnie beneficjent zapewni rozdzielenie działalności lub
wyodrębnienie kosztów (odrębna ewidencja księgowa);
Pomoc de minimis nie może być przyznawana przedsiębiorstwom zajmującym się
produkcją podstawową produktów rolnych, przy czym możliwe jest udzielenie
pomocy de minimis przedsiębiorstwom, które poza produkcją podstawową
produktów rolnych prowadzą działalność także w innym sektorze i wówczas pomoc
de minimis może być przyznana na działalność w tym innym sektorze pod
warunkiem rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów (prowadzenie
wyodrębnionej ewidencji kosztów działalności, która otrzymuje pomoc de minimis).

WYMAGANE DOKUMENTY
1.

Czy obligatoryjne jest korzystanie ze wzoru studium wykonalności - część opisowa,
które zostało podane przez urząd na stronie www? Czy można sporządzić studium
według punktów podanych we wzorze jednak umieszczonych we własnym pliku?

Studium wykonalności musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do weryfikacji
wniosku o dofinansowanie. Można korzystać z innego wzoru.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

WSKAŹNIKI

INNE
1.

Czy w ramach konkursu możliwe jest udzielenie dofinansowania na budowę instalacji
fotowoltaicznej przedsiębiorstwu zajmującemu się produkcją podstawowych produktów
rolnych, gdzie przyznana pomoc będzie dotyczyła wyłącznie działalności rolniczej;

Wnioskodawców dla których dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną należy
uwzględnić następujące ograniczenia dotyczące kategorii podmiotów, które mogą
uzyskać pomoc publiczną lub pomoc de minimis:
a)

b)

c)

2.

pomoc publiczna na ochronę środowiska udzielana 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 oraz rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych, jak też pomoc de minimis, nie może być przyznawana w
sektorze rybołówstwa i akwakultury. Sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza
sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i
przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi.
Możliwe jest udzielenie pomocy publicznej na ochronę środowiska, jak też
pomocy de minimis przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność
gospodarczą również poza tymi sektorami, pod warunkiem, że pomoc będzie
przeznaczona na działalność w sektorach innych niż rybołówstwo i akwakultura,
a jednocześnie beneficjent zapewni rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie
kosztów (odrębna ewidencja księgowa);
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. nie ma
przeciwwskazań do składania wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorstwo
zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych ubiegające się o
pomoc publiczną (rozumiana jako pomoc horyzontalną na propagowanie energii
ze źródeł odnawialnych/ pomoc horyzontalną na inwestycje w układy
wysokosprawnej Kogeneracji) na działalność rolniczą w konkursie nr
RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19, na budowę instalacji fotowoltaicznej.
pomoc de minimis nie może być przyznawana przedsiębiorstwom zajmującym
się produkcją podstawową produktów rolnych, przy czym możliwe jest
udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorstwom, które poza produkcją
podstawową produktów rolnych prowadzą działalność także w innym sektorze i
wówczas pomoc de minimis może być przyznana na działalność w tym innym
sektorze pod warunkiem rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów
(prowadzenie wyodrębnionej ewidencji kosztów działalności, która otrzymuje
pomoc de minimis).
Jeżeli możliwe jest udzielenie wsparcia na działalność rolniczą, to proszę o informację
jakiego rodzaju pomoc publiczna może być przyznana takiemu przedsiębiorstwu;

j.w

3.

Ile punktów za kryterium gotowość może uzyskać projekt realizowany w formule
„zaprojektuj i wybuduj”? Wnioskodawca posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz
prawo do dysponowania gruntem, ponadto przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
upubliczni zaproszenie do składania ofert na wybór wykonawcy.

W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19
punktacja za kryterium
gotowość, projektu realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, posiadającego

prawo do dysponowania gruntem, spełniającego warunek upublicznienia zaproszenia
ofertowego do składania ofert na wybór wykonawcy na dzień zakończenia naboru
konkursu, uzależniona może być również od kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z
Rozporządzeniem
Rady
Ministrów
z
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – tj. od konieczności
posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W jakim przypadku może dojść do naruszenia „efektu zachęty”. Czy rejestracja
Dziennika budowy i dokonanie wpisu narusza powyższą zasadę?
W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie naruszenia efektu zachęty konieczne
jest zapoznanie się z zapisami dziennika budowy (dziennik budowy, jako urzędowy
dokument zawiera zapisy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót). Brak zapisów jednoznacznie potwierdza
brak rozpoczęcia robót. Natomiast w przypadku dokonania zapisów (nawet gdy zapisy
mają na celu jedynie „podtrzymanie„ ważności decyzji budowlanej) należy odnieść
się do przepisów regulujących prawo budowlane. - art. 41 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawa budowlanego który przyjmuje za rozpoczęcie budowy chwilę podjęcia
prac przygotowawczych na terenie budowy.
Ust. 2 ww. przepisu wymienia jako prace przygotowawcze:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Biorąc powyższe pod uwagę należy mieć na uwadze, że weryfikacja projektu pod
względem spełnienia efektu zachęty będzie dokonywana każdorazowo indywidualnie,
w zależności od złożonych dokumentów, w tym zapisów w dzienniku budowlanym na
etapie oceny projektów złożonych w ramach ogłoszonego naboru.
4.

5.

Czy składając projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj” będzie możliwa ewentualna
zmiana lokalizacji gdyby na etapie pozyskiwania pozwoleń (po złożeniu wniosku)
okazało się, że z jakiś przyczyn wstępnie przyjęta lokalizacja nie daje możliwości
realizacji projektu (np. w przypadku gdy w przyjętej lokalizacji nie zostaną pozyskane
warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej to czy będzie możliwość
zawnioskowania o zmianę lokalizacji) .

Wprowadzanie ewentualnych zmian w projekcie po podpisaniu umowy o
dofinansowanie regulują Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 będące załącznikiem do Regulaminu naboru. Wszelkie zmiany
rozpatrywane są indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę, że wnioskowane zmiany nie
mogą wpłynąć na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby
negatywną oceną tego projektu.
6.

Czy warunki przyłączenia do sieci będą konieczne do posiadania w momencie
podpisania umowy o dofinansowanie ? czy też będzie to załącznik możliwy do
uzupełnienia na etapie późniejszym ?

Warunki przyłączenia do sieci nie są załącznikiem obowiązkowym w momencie
podpisywania umowy o dofinansowanie. Natomiast jeżeli w załączniku nr 11

Regulaminu konkursu (Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów jakości wraz z
załącznikami) Beneficjent oświadczy, że posiada umowę przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej, należy załączyć kopię przedmiotowej umowy jako załącznik 6.6
“pozostałe dokumenty”.
7.

Jako, że wskazanym w regulaminie konkursu celem projektu jest „zwiększenie
produkcji z energii odnawialnej, czy możliwym jest wyposażenie elektrowni w tzw.
„bank energii” – Bank sam w sobie nie wpływa na zwiększenie produkcji energii ale
poprawia efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zakup i montaż urządzeń do
magazynowania energii elektrycznej może stanowić wydatek kwalifikowany w
projekcie.
8.

W regulaminie konkursu jest wskazana maksymalna moc inwestycji – farma
fotowoltaiczna może mieć maksymalnie 2MW mocy zainstalowanej. Dodatkowo
regulamin zawiera adnotacje która mówi, że „dotyczy instalacji przyłączonych w 1
miejscu”. Czy należy rozumieć to w taki sposób, że gdy 2 firmy (powiązane kapitałowo i
osobowo) złożą 2 projekty każdy o mocy 2MW to będzie to rozumiane jako
przekroczenie progu maksymalnej mocy ? czy raczej zapis ten odnosi się tylko i
wyłącznie do beneficjenta/Wnioskodawcy ? Czy 1 firma może złożyć 2 lub 3 odrębne
Wnioski (np. po 1 MW ale w innych lokalizacjach?) Jak w takim wypadku rozpatrywany
jest wymóg „sumy bilansowej” .

Regulamin konkursu nie przewiduje ograniczeń dotyczących ilości składanych
wniosków. Jedna firma może złożyć kilka wniosków, których każdy może mieć moc
do 2 MW (farmy fotowoltaiczne). Na potrzeby konkursu limity maksymalnych mocy
instalacji dotyczyć będą instalacji przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia.
Natomiast należy wziąć pod uwagę, iż firma taka powinna posiadać środki na
sfinansowanie i utrzymanie trwałości wszystkich planowanych do budowy instalacji.
Tak więc spełnienie wymogu „sumy bilansowej” będzie rozpatrywane biorąc pod
uwagę wszystkie złożone projekty.
9.

Czy składając projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj” koniecznym jest wskazanie we
wniosku miejsca realizacji projektu z dokładnością do numeru działki, czy wystarczy
sam obręb/miejscowość w ramach której planowana jest inwestycja? Czy składając
projekt w ww. formule konieczne jest dołączenie jakiegokolwiek dokumentu
regulującego prawo do działki, na której będzie realizowana inwestycja? Jeśli jest to
konieczne to, czy istnieje możliwość dostarczenia dokumentacji po podpisaniu umowy
o dofinansowanie?

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19, Wnioskodawca
składając do oceny projekt zaplanowany do realizacji w formule „zaprojektuj i
wybuduj”, zobowiązany jest dołączyć do niego – jako załącznik do wniosku o
dofinansowanie – program funkcjonalno-użytkowy. Natomiast zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
wspomniany program powinien m.in. zawierać:
- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy (§17,
pkt 2);

- oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (§19, pkt 2). Zatem, uwzględniając powyższe
wymagania wynikające z rozporządzenia, na etapie składania wniosku o
dofinansowanie, Wnioskodawca powinien dysponować zarówno numerem działki, na
której zamierza zrealizować projekt, jak i dokumentacją potwierdzającą tytuł prawny
do tej nieruchomości.
10. W odniesieniu do kryterium wyboru projektów "Gotowość do realizacji projektu: 1 pkt dla projektu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe/ upublicznione zaproszenie
do składania ofert na dzień zakończenia naboru konkursu"
Czy jest możliwość zastrzeżenia w postępowaniu ofertowym (podmiot nie musi
stosować pzp) a następnie w umowie z wykonawcą, że inwestycja będzie realizowana
w przypadku otrzymania dofinansowania i realizowana w związku z tym w terminie po
rozstrzygnięciu konkursu?
Czy w dokumentacji konkursowej trzeba oświadczyć, że postępowanie będzie
ogłoszone czy urząd będzie to weryfikował samodzielnie na Bazie Konkurencyjności?
Wnioskodawca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz Zasadach w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, stanowiących załącznik nr 9 do Umowy.
Wnioskodawca odpowiada za prawidłowość przygotowania i prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Obowiązek wykazania, że wymogi dotyczące udzielania zamówień zostały
zachowane, spoczywa na Wnioskodawcy.
Szczegółowe zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a także pozostałe warunki i procedury określają przepisy ustawy
wdrożeniowej, ustawy Prawo zamówień publicznych, Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 oraz Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Wnioskodawca
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, może uwzględnić
informację, że
inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania
dofinansowania tj. po rozstrzygnięciu konkursu.
Ponadto zgodnie z regulaminem konkursu
nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19,
Wnioskodawca przedkłada na etapie składania wniosku o dofinansowanie
obowiązkowe załączniki, do których należy między innymi załącznik nr 21
Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów jakości wraz z załącznikami. We
wskazanym załączniku Wnioskodawca oświadcza, że dla wszystkich zadań na roboty
budowlane/prace montażowe objętych projektem zostało ogłoszone postępowanie
przetargowe/upublicznione zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym
ogłoszone w Bazie konkurencyjności) pod numerem……* przy jednoczesnym
wskazaniu odpowiedniej deklaracji.
Należy zwrócić uwagę, iż dokumenty muszą być wydane / wytworzone z datą nie
późniejszą niż dzień zakończenia naboru projektów , o którym mowa w ust. 1

podrozdziału 2.1 Terminy i sposób sporządzenia i dostarczenia wniosku o
dofinansowanie Regulaminu konkursu.
11. Czy jest możliwe w jednym wniosku zapisać że inwestor chce zrobić w jednej
lokalizacji farmę fotowoltaiczną o mocy 1.9 MWe oraz dodatkowo w innym miejscu
mikro instalację fotowoltaiczną 6 kwp mocy oraz pompa ciepła też 6 kWt?
Przedstawiona sytuacja jest dopuszczalna, jednakże zarówno generator wniosku o
dofinansowanie oraz system SL nie wykaże spełnienia wskaźników, ponieważ pola
generowane są do dwóch miejsc po przecinku. Jednostka kWt będzie tysięczną
wartością i nie będzie wpisana do wskaźników.
12. Wnioskodawca planuje złożyć wniosek w ramach którego zostaną uruchomione dwie
instalacje fotowoltaiczne. Czy możliwe jest aby instalacje te (w ramach jednego
wniosku o dofinansowanie) miały lokalizacje w dwóch różnych miastach w obrębie
województwa zachodniopomorskiego? Czy w takiej sytuacji wskaźniki realizacji
projektu (np. ilość wyprodukowanej energii) podaje się łącznie dla dwóch instalacji?
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19
dopuszczalne jest
uruchomione dwóch instalacji fotowoltaicznych w dwóch różnych miastach w obrębie
województwa zachodniopomorskiego, w takiej sytuacji wskaźniki podaje się łącznie
dla dwóch instalacji.
13. Wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku w którym jest jego siedziba i na tym
budynku właśnie chciałby postawić instalację fotowoltaiczną. Czy jest to dopuszczalne
w ramach konkursu, biorąc pod uwagę, że jest to współwłasność, a nie własność?
W przypadku posadowienia instalacji fotowoltaicznej na budynku będącym
współwłasnością należy posiadać zgodę współwłaściciela w okresie trwałości
projektu dotyczącą przedmiotu projektu.
14. Jaki dokument mają złożyć wnioskodawcy składający wniosek o dofinansowanie na
budowę elektrowni fotowoltaicznej w ramach załącznika nr 5.2 Zaświadczenie o wpisie
do rejestru działalności regulowanej lub koncesja na wykonywanie działalności będący
załącznikiem obowiązkowym, który należy przedłożyć na etapie składania wniosku o
dofinansowanie, wskazanego w regulaminie konkursu, jeśli art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne mówi: Uzyskanie koncesji wymaga
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania paliw lub energii, z
wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii
elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej
50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających
energię elektryczną w kogeneracji, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy
zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW. Podmioty, które planują prowadzić
działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE mogą starać się jedynie
o wydanie promesy koncesji. Czy załączenie promesy koncesji będzie wystarczające,
by spełnić dany wymóg formalny?
Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19 załącznik nr 5.2
„Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej lub koncesja na
wykonywanie działalności” jest załącznikiem obowiązkowym w przypadku
wnioskodawców, którzy w chwili składania wniosku o dofinansowanie posiadają wpis
do rejestru działalności regulowanej lub koncesję na prowadzenie działalności,
obejmujące działalność której dotyczy projekt. Mając na uwadze powyższe, w
przypadku gdy Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowi

działalność regulowaną lub objęta jest koncesjonowaniem, nie jest on zobligowany do
przedłożenia ww. zaświadczenia lub koncesji. Jeżeli w wyniku realizacji projektu
działalność gospodarcza, którą prowadzi Wnioskodawca, wymagać będzie uzyskania
wpisu do działalności regulowanej lub koncesji – Wnioskodawca zobligowany będzie
do złożenia ww. dokumentów po zawarciu umowy o dofinansowanie. Załączenie
promesy koncesji w ramach załącznika nr 5.2 nie jest wymagane na etapie składania
wniosku.
15. Jestem przedsiębiorcą, zamierzam złożyć wniosek w działaniu 2.10 Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł w obecnie trwającym naborze. Zamierzam
przeprowadzić projekt instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na
własne potrzeby, z ewentualną sprzedażą nadwyżek do sieci. W ramach jednego
projektu chciałbym sfinansować również zespół powietrznych pomp ciepła, która
byłaby zasilana z własnej instalacji fotowoltaicznej. Mógłbym w ten sposób
wykorzystać ciepło odpadowe powstające w mojej firmie. Uprzejmie proszę o
wyjaśnienie, czy w ramach obecnego naboru w działaniu 210 możliwe będzie
przeprowadzenie takiego projektu.
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19, wsparcie mogą uzyskać
projekty tj.: Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię
elektryczną i / lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu
o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą
przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych, zatem Wnioskodawca może złożyć wniosek
o przyznanie wsparcia na cały zakres planowanego projektu.

