2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20

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.00-32K03/20 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 Wnioskodawca 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.
Odnośnie kryterium „Zdolność finansowa”: 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-K03/20
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 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 zobowiązany 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).
7.
1. Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego posiadającą status
mikroprzedsiębiorcy. Wnioskodawca posiada nieruchomość, na której chce wybudować
instalację fotowoltaiczną o mocy 0,98 MW, która wyprodukuje rocznie 825 MWh, koszt
wybudowania instalacji netto wynosi 3 000 000,00 zł. Zgodnie z wyliczeniami kalkulatora
stanowiącego załącznik nr 10 do regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne projektu
wynoszą 2 331 773,80 zł. natomiast maksymalna potencjalna kwota pomocy wynosi 1 865
419,04 zł. Proszę o potwierdzenie, czy aby spełnić warunek potwierdzający zdolność
finansową należy wykazać w sprawozdaniu finansowym za ostatni zamknięty okres obrotowy
sumę bilansową w wysokości co najmniej 466 354,76 zł? Jest to kwota wkładu własnego
zgodna z definicją zawartą w regulaminie, czyli koszty kwalifikowalne projektu pomniejszone
o kwotę dofinansowania tj. 2 331 773,80 – 1 865 419,04 = 466 354,76 zł. Podkreślam, iż
wartość inwestycji wynosi: 3 000 000,00 zł netto, 3 690 000 zł brutto.
2.
Czy w przypadku opisanym powyżej, kiedy suma bilansowa wynosi co najmniej 466
354,76 zł. nie zachodzi konieczność wykazania środków finansowych na pokrycie kosztów
niekwalifikowalnych projektu?

3.
Jeżeli spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w połowie grudnia 2019 r. i
zobowiązana jest do sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2020 r. to czy prawidłowym jest składając wniosek o dofinansowanie w połowie marca
2020 r. sporządzić sprawozdanie finansowe na potrzeby udziału w konkursie na dzień
29.02.2020 r.?
1.
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów jednym z warunków potwierdzających
sytuację finansową wnioskodawcy, jest wykazanie, że suma bilansowa wnikająca z
bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy kształtuje się co najmniej na poziomie
100% wartości wkładu własnego dla projektu, a wkład własny jest definiowany jako
wkład własny – środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi
przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków
kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze
stopą dofinansowania dla projektu - wynikająca z punktu G.6 wniosku o
dofinansowanie).
2.
Należy zwrócić uwagę, że „warunek sumy bilansowej” nie jest jedynym
warunkiem do spełnienia Kryterium wykonalności 3.2 „Zdolność finansowa”. Zgodnie
z kryteriami Wnioskodawca ma zapewnić niezbędne środki finansowe do realizacji
projektu, co ma wynikać z przedstawionego planu finansowego. Sytuacja finansowa
wnioskodawcy ma dawać gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym
we wniosku o dofinansowanie. Zapisy te oznaczają, że wnioskodawca weryfikowany
jest na trzech płaszczyznach:
a.
obecna sytuacja finansowa (wynika z dokumentów finansowych - bilans,
rachunek zysków i strat oraz spełnienia „warunku sumy bilansowej”),
b.
możliwość realizacji projektu (źródła finansowania całego projektu – przy
mniejszych projektach mogą wynikać z zysków przedsiębiorstwa, a przy
większych niezbędne może być skorzystanie z zewnętrznych źródeł
finansowania),
c.

zapewnienie trwałości projektu (analiza finansowa).

3.
Jeżeli wnioskodawca (podmiot inny niż jst) działa krócej niż 2 lata, to
przedkłada dokumenty za okres prowadzonej działalności. Jeśli nowopowstałe
podmioty są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, a nie dysponują
dokumentami za ostatni zamknięty rok, powinny sporządzić sprawozdanie za ostatni
zamknięty okres np. kwartał lub miesiąc.
8.
W Regulaminie konkursu jest zapis, że warunek dotyczący sumy bilansowej można
zastąpić poprzez dołączenie promesy kredytowej która będzie wystawiona na kwotę nie
mniejszą niż suma wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych.
Czy w przypadku kosztów niekwalifikowanych należy również rozumieć VAT? Co do zasady
Wnioskodawca zamierza realizować projekt w etapach i sukcesywnie występować o zwrot
podatku VAT, tak więc nie potrzebuje on kredytu na „całość” VAT’u przewidzianego do
pokrycia w ramach projektu a mniej więcej na ¼ tej wartości (realizacja w 4 etapach) .
Proszę o podanie pól we wniosku o dofinansowanie, które odnosić się będą do ustalenia
sumy, którą powinna pokrywać promesa kredytowa.

Zgodnie z regulaminem konkursu Promesa musi być wydana przez instytucję
finansową, nad którą nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego i opiewać co
najmniej na kwotę wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych. Podatek VAT
jest wydatkiem niekwalifikowalnym więc zgodnie z powyższym Promesa również musi
być tej wartości.
We wniosku o dofinansowanie kwota Promesy powinna się znaleźć w G.6 jako
„Wartość wydatków ogółem [PLN]” dla pozycji „3. Prywatne” (w przypadku
przedsiębiorstw)

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.
2.
Sytuacja prawna Wnioskodawcy wygląda następująco: podmiotem aplikującym jest
Wspólnota Mieszkaniowa, którą reprezentuje ZARZĄD WSPÓLNOTY, w tym przypadku
mamy do czynienia z tzw. „zarządem powierzonym” w rozumieniu art. 18 UWL – mówiąc w
skrócie Członkowie Wspólnoty (właściciele) powierzają zewnętrznemu podmiotowi
zarządzanie Wspólnotą - jest to osoba prawna.
W Statucie zarządcy Wspólnoty oraz w KRS wyszczególnione są osoby do reprezentacji.
W związku z powyższym moje pytania są następujące:

czy zgodnie z Regulaminem konkursu poprawna jest reprezentacja Wspólnoty
(podpisanie wniosku o dofinansowanie) przez osoby wskazane do reprezentacji w KRS
zarządcy wspólnoty mieszkaniowej?

jakie dokumenty musi załączyć Wspólnota do wniosku w zakresie reprezentacji
(umocowania do podpisania wniosku)?
W opinii IZ (dysponując ograniczonymi informacjami podanymi w treści pytania), w
opisanym powyżej przypadku Wspólnota Mieszkaniowa powinna do wniosku o
dofinansowanie załączyć:
1. Uchwałę/umowę, która powierza sprawowanie zarządu nieruchomością
wspólną zarządcy- osobie prawnej,
2. Uchwałę wspólnoty, która wyraża zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
przez zarządcę wspólnoty.
Po załączeniu powyższych dokumentów do reprezentacji wspólnoty uprawnione będą
osoby wskazane w KRS zarządcy wspólnoty.
3.
Proszę o potwierdzenie stanowiska, że w konkursie 2.10 nie jest wymagane zarówno
posiadanie jak i załączanie (jako obowiązkowego załącznika) wyciągu z dokumentacji
technicznej (projektu budowlanego) na dzień składania wniosku o dofinansowanie w
przypadku projektu realizowanego w trybie „wybuduj”.
s. 5 Regulaminu konkursu stanowi bowiem:

„Formuła „wybuduj” – forma aplikowania o dofinansowanie danego przedsięwzięcia. Projekty
realizowane w tej formie posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
dokumentację techniczną oraz najpóźniej przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie
uregulowane kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko i kwestie związane z
uwarunkowaniami wynikającymi z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania
przestrzennego tj. posiadają niezbędne ostateczne decyzje/pozwolenia/postanowienia/
zgłoszenia/informacje o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych, do których
uzyskania zobowiązują obowiązujące przepisy prawa. Formuła „zaprojektuj i wybuduj” –
uproszczona forma aplikowania o dofinansowanie danego przedsięwzięcia. Dla projektów
realizowanych w tej formie nie jest wymagany wyciąg z dokumentacji technicznej, tylko
program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje
się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Program
Funkcjonalno – Użytkowy jest bowiem obowiązkowym załącznikiem w konkursie (w
przypadku trybu zaprojektuj i wybuduj) a wyciągu z dokumentacji technicznej nie ma wśród
obligatoryjnych załączników. Jest to dla nas kluczowa kwestia w aspekcie aplikowania.
W formule „wybuduj” wnioskodawca musi posiadać dokumentację techniczną
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie ma obowiązku jej
składania wraz z wnioskiem.
Dokumentacja
powinna
dotyczyć
całego
zakresu
rzeczowego
objętego
projektem. Wymóg posiadania dokumentacji ma na celu rzetelne przygotowanie
dokumentacji aplikacyjnej. Należy wziąć pod uwagę, że dokumentacja nie musi być
zatwierdzona (nie musi być kompletna). W takim przypadku (braku kompletnej
dokumentacji) Wnioskodawca nie otrzymuje punktów w kryteriach jakości za
gotowość projektu do realizacji. Ponadto zgodnie z zapisami regulaminu konkursu
przedłożenie dokumentacji technicznej jest wymagane wyłącznie na wyraźne
wezwanie IZ (nie ma obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie).
W formule „wybuduj” warunkiem formalnym podpisania umowy jest posiadanie
ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji.
4.

Czy potrzebne będzie na jakimś etapie zaświadczenie Natura 2000?

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, nie jest
wymagane uzyskanie Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000.
5.
Czy do załączników (sekcja J) należy wczytać koncepcje/projekty i kosztorysy? Jeśli
tak, to w której pozycji?
Zgodnie z regulaminem konkursu
nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, nie jest
wymagane na etapie aplikowania o środki przedkładanie koncepcji/projektów czy
kosztorysów. Załączniki obowiązkowe jakie należy dołączyć do wniosku zostały
wyspecyfikowane w pkt. 2.1.1 Załączniki do wniosku o dofinansowanie; ppkt. 3
przedmiotowego regulaminu.
6.
Proszę o informacje, czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo i
wkład własny planuje zapewnić z kredytu, czy promesa kredytu może być dostarczona nie
później niż na dzień podpisania umowy o dofinansowanie? Dokumenty finansowe jakimi
dysponuje Wnioskodawca tj. suma bilansowa wyższa niż wkład własny, potwierdzają dobrą
sytuację finansową. Zgodnie z Regulaminem konkursu:

4. Załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie:
b) Załącznik 6.4. Promesa kredytowa/pożyczkowa/leasingowa (jeśli dotyczy) - Dokumenty
potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania;
W przypadku wnioskodawców, którzy przewidują finansowanie projektu z kredytu lub
leasingu należy załączyć promesę kredytową/pożyczkową/leasingową wydaną przez
instytucję finansową nad którą nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego zawierającą
informację o pozytywnej ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Promesy bez ww.
informacji nie będą uznane przez IOK jako dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła
finansowania. Zgodnie z ust. 1 w przypadku wnioskodawców, którzy zastępują promesą
kredytową warunek dotyczący sumy bilansowej, promesę należy dołączyć na etapie
składania wniosku o dofinansowanie.
Zgodnie z regulaminem konkursu
nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, 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).
W przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę powyższego, przy jednoczesnej
deklaracji, we wniosku o dofinansowanie, realizacji inwestycji np. z kredytu, należy na
etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przedłożyć promesę kredytową
zawierającą informację o pozytywnej ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy,
wydaną przez instytucję finansową nad którą nadzór sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego, jako załącznik obowiązkowy.
Ponadto, zgodnie z regulaminem, w przypadku wnioskodawców, którzy zastępują
warunek dotyczący sumy bilansowej, promesą kredytową, zobowiązani są do
dołączenia promesy na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
Ocena powyższego przeprowadzona będzie w oparciu o dokumenty stanowiące
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie tj. dokumenty potwierdzające sytuację
finansową wnioskodawcy.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE
1.
Proszę o informację, czy w konkursie RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 za
kwalifikowane uznawane są koszty związane z budową dróg wewnętrznych oraz placów na
terenie elektrowni?
Zgodnie
z
zapisami
regulaminu
konkursu,
wydatkami
kwalifikowanym
obejmującymi prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne są m.in.:
1)

budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury
instalacji kogeneracyjnych;

wykorzystującej

OZE,

w

tym

2)

budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej;

3)

przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
budowy wraz z budową tymczasowych obiektów);

4)

przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych
lub
włókien
światłowodowych
na
potrzeby
przebudowy/budowy;

5)

prace budowlano-montażowe, instalacyjne, rozbiórkowe;

6)

zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Należy mieć na uwadze, że wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny
z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie
zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego
projektu. Ocena wydatków przebiega dwuetapowo, w trakcie oceny wniosku o
dofinansowanie oraz na etapie weryfikacji wniosku o płatność.
W opinii IZ (dysponując ograniczonymi informacjami podanymi w treści pytania)
wydatki dotyczące budowy dróg wewnętrznych oraz placów na terenie elektrowni nie
do końca wpisują się w katalog wydatków umieszczonych w regulaminie oraz nie
realizują celu projektu (niezbędne jest uzasadnienie poniesienia konkretnego
wydatku). Ponadto w przypadku objęcia projektu pomocą horyzontalną nie można
uznać, iż wydatki związane z placami manewrowymi, są związane bezpośrednio z
osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska. Tym samym nie stanowią
kosztów kwalifikowanych projektu.
2. Czy w konkursie RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 za kwalifikowane uznawane są
następujące koszty:


wydatki na ogrodzenie terenu budowy, które stanowi zabezpieczenie terenu budowy,



wydatki na ogrodzenie terenu elektrowni fotowoltaicznej?

W
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (RPO WZ) dofinansowaniu, które może otrzymać
beneficjent, podlegają wydatki poniesione przez beneficjenta zgodnie z umową o
dofinansowanie, dokumentami programowymi oraz przepisami prawa. Oceniając
kwalifikowalność wydatków IZ RPO WZ kieruje się m.in. wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020. Zgodnie z ww. wytycznymi, wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy
będzie zgodny z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale
również gdy będzie zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji
konkretnego projektu. Trzeba także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i
jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości ale również niezbędności.
Pełna ocena kwalifikowalności wydatków nastąpi na etapie oceny wniosku o płatność.
Realizując projekt dofinansowany z RPO WZ należy także wziąć pod uwagę, że każdy
wydatek powinien być poniesiony w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i
środków
służących
osiągnięciu
założonych
celów,
w
sposób
umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3.
Planujemy w ramach konkursu wybudować instalację fotowoltaiczną na dachu. Dach
jednak wymaga dodatkowych prac, tj. pokrycie go specjalną membraną. Ma to związek z
izolacją i zabezpieczeniem dachu, który nie jest w najlepszym stanie. Położenie membrany
zapewni trwałość dla instalacji, a tym samym dla projektu przez wymagane minimum.
Czy w kosztach kwalifikowanych możemy uwzględnić obłożenie dachu ww. membraną,
ponieważ bez niej niemożliwe jest wykonanie instalacji?
Zgodnie
z
zapisami
regulaminu
konkursu,
wydatkami
obejmującym prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne są m.in.:

kwalifikowanym

1) budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji
kogeneracyjnych;
2)

budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej;

3)

przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
budowy wraz z budową tymczasowych obiektów);

4)

przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych
lub
włókien
światłowodowych
na
potrzeby
przebudowy/budowy;

5)

prace budowlano-montażowe, instalacyjne, rozbiórkowe;

6)

zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Należy mieć na uwadze, że wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy, będzie zgodny
z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie
zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego
projektu. Ocena wydatków przebiega dwuetapowo, w trakcie oceny wniosku o
dofinansowanie oraz na etapie weryfikacji wniosku o płatność.
W opinii IZ (dysponując ograniczonymi informacjami podanymi w treści pytania)
wydatki dotyczące wzmocnienia dachu specjalną membraną umożliwiającą
zainstalowanie instalacji można uznać za koszty kwalifikowalne projektu.
Natomiast koszty związane z remontem dachu nie wpisują się już w katalog kosztów
kwalifikowanych wymienionych w regulaminie konkursu.

WSKAŹNIKI
1.
Mam pytanie dotyczące obliczania redukcji CO2 dla energii elektrycznej przy
zastosowaniu paneli fotowoltaicznych. Jaki należy zastosować wskaźnik emisji dla energii
elektrycznej:



czy dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw - wg.
KOBiZE za rok 2020 wynosi 792 kg/MWh,
czy dla odbiorców końcowych energii elektrycznej - wg. KOBiZE za rok 2020 wynosi
765 kg/MWh?

Do obliczania redukcji CO2 dla energii elektrycznej przy zastosowaniu paneli
fotowoltaicznych należy zastosować wskaźnik emisji 0,831 MgCO2/ MWh, zgodnie z
załączonymi do Regulaminu konkursu Metrykami wskaźników (zał. nr 6):

Wskaźnik mierzy szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Sposób
pomiaru: dla projektów przewidujących jedynie produkcję energii elektrycznej z OZE:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych = Wartość wskaźnika
produkcja energii elektrycznej [MWhe/rok] x 0,831 MgCO2/ MWh.

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)

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);

b)

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.

c)

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).

2.
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-K03/20 punktacja projektu za kryterium
„Gotowość” 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.
4.
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 konkretnie do 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.
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 adnotację, 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 liczby 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-K03/20, 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-K03/20,
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-K03/20 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-K03/20 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
2.10 możliwe będzie przeprowadzenie takiego projektu.
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, 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.
16.
Proszę o informacje czy w ramach konkursu dla działania 2.10 Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł, istnieje możliwość wybudowania biogazowni np.
rolniczej? Wyprodukowana energia dostarczana byłaby do sieci.
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, 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.
17.
Proszę o informacje jakie podmioty rozumieją Państwo pod nazwą „Instytucje
oświatowe i opiekuńcze”, mogące być Wnioskodawcą?
Zgodnie z Regulaminem nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 do konkursu mogą
przystąpić między innymi podmioty tj. Instytucje oświatowe i opiekuńcze, czyli
publiczne i niepubliczne struktury organizacyjne zapewniające w szczególności
realizację prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę, do których mogą
na przykład należeć:


żłobki,



przedszkola miejskie,



zespoły przedszkoli miejskich,



zespoły szkolno-przedszkolne,



szkoły podstawowe,



licea ogólnokształcące,



zespoły szkół ponadpodstawowych,



zespoły szkół ogólnokształcących,



szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,



placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne,



placówki oświatowo-wychowawcze, artystyczne i pracy pozaszkolnej,



poradnie psychologiczno-pedagogiczne,



bursy,



inne placówki oświatowe,



szkolnictwo niepubliczne.

18.
Przedmiotem projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej. Około 10 % wyprodukowanej energii elektrycznej będzie zużywane
na potrzeby własne budynków. Jednocześnie instalacje będą objęte bilansowaniem energii
elektrycznej tzn. w przypadku wystąpienia nadwyżek energii elektrycznej, będzie ona
oddawana do sieci operatora elektroenergetycznego. Następnie operator przechowa
nadwyżki energii potrącając 20 %lub 30% energii (wysokość potrącenia będzie zależała od
wielkości instalacji fotowoltaicznej). Dla instalacji o mocy do 10 kWp potrącane jest 20%, dla
instalacji o mocy od 10 kWp do 50 kWp potrącane jest 30%. Nadwyżki energii będą
wykorzystane w kolejnym okresie rozliczeniowym, inwestor (gmina) nie otrzymuje żadnej
gratyfikacji finansowej z tytułu wyprodukowania nadwyżek energii elektrycznej. Nadwyżki
energii elektrycznej będą się bilansowały z energią pobraną. Proszę o informację, czy w
takim przypadku projekt może być realizowany w formule bez pomocy publicznej?
Występowanie pomocy publicznej należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście art.
107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego brzmieniem, z
pomocą publiczną mamy do czynienia przy łącznym spełnieniu następujących
przesłanek: możliwość przypisania danego środka pomocy państwu i jego
finansowanie przy użyciu zasobów państwowych, przyznanie korzyści ekonomicznej
przedsiębiorstwu, selektywność środka oraz jego potencjalny wpływ na konkurencję i
wymianę handlową w UE. W sytuacji udzielania wsparcia dla projektu polegającego na
budowie instalacji fotowoltaicznej zasadniczą do rozstrzygnięcia jest kwestia, czy
wskazana działalność będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego,
i tym samym czy beneficjent wsparcia winien być uznany za przedsiębiorstwo. Należy
przy tym zauważyć, iż wytwarzanie energii w mikroinstalacjach z możliwością jej
sprzedaży jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych gdyż
stanowi oferowanie towaru (energii) na rynku. Oznacza to, że Gmina
dostarczając energię do sieci (a zatem wprowadzając ją do obrotu) 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. Przedstawiony w pytaniu sposób
dokonywania rozliczeń pomiędzy Gminą wytwórcą – sprzedającym) a operatorem
(kupującym) ma charakter wyłącznie techniczny i nie wyklucza możliwości
dysponowania (w wyniku samego podłączenia do sieci) techniczną możliwością
sprzedaży niewykorzystanej energii wytworzonej w mikroinstalacji.
Powyższe zawarte zostało również w stanowisku UOKiK, zgodnie z którym
działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów
i usług na rynku, zatem wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej nadwyżek
wyprodukowanej energii elektrycznej stanowi działalność gospodarczą, co skutkuje
tym, iż do dofinansowania projektów związanych z prowadzeniem tej działalności
należy rozważać konieczność stosowania przepisów o pomocy publicznej/pomocy de
minimis. UOKIK wskazuje jednocześnie, iż Komisja Europejska określiła warunki,
które musi spełniać mikroinstlacja fotowoltaiczna, aby możliwe było uznanie
wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej przez nią energii elektrycznej do sieci za
działalność pomocniczą w rozumieniu pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, co skutkuje brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy
publicznej w odniesieniu do całej instalacji. Zgodnie z stanowiskiem KE w tym celu
spełnione muszą być łącznie następujące warunki:




główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy,
energia musi być zużywana na potrzeby własne,
rozmiar (zdolność wytwórza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego
zapotrzebowania na energię prosumenta.

W opisywanym przykładzie ta zasada nie jest jednakże spełniona, gdyż tylko ok. 10%
wyprodukowanej energii zużywane będzie na potrzeby własne.
19.
Chcemy wnioskować o dofinansowanie na PV o mocy 1,5MW, ale na naszej działce
możemy zainstalować tylko 100KW. Jednak Burmistrz przedłoży do glosowania na marcowej
radzie zmianę w MPZP. Czy w takim razie będziemy mogli dostarczyć informację o zmianie
miejscowego planu po lutym?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że nabór wniosków o dofinansowanie
został wydłużony do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 15:00.
Natomiast w sytuacji gdyby wspomniana zmiana w Planie Zagospodarowania nie
została do tego czasu przeprowadzona, nie stanowi to okoliczności uniemożliwiającej
złożenie wniosku o dofinansowanie. Beneficjent może wskazać lokalizację, dla której
oczekiwana zmiana w MPZP dopiero nastąpi.
Ponadto informuję, że MPZP nie jest załącznikiem obowiązkowym do wniosku o
dofinansowanie. Wypełniając wniosek, należy podać informacje dotyczące lokalizacji
projektu (pkt A.4. Miejsce realizacji projektu), tj. numer obrębu, działki, księgi
wieczystej, a także tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Tytułem prawnym
nie musi być własność – może to być m.in. współwłasność, użytkowanie, dzierżawa,
najem, użyczenie, trwały zarząd, służebność (szczegóły w pkt A.4.9.4. instrukcji
wypełniania wniosku o dofinansowanie).
Załącznikiem obowiązkowym, ale dopiero na etapie przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie, będzie w przypadku opisywanej inwestycji pozwolenie na budowę.

Dodatkowo nadmieniam, że w przypadku projektów, w których planowane jest nabycie
gruntu i/lub budynku lub projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
IZ RPO WZ dopuszcza warunkowo dostarczenie decyzji dotyczących warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację
inwestycji (załączniki nr 4) nie później niż ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o
dofinansowanie.
Warto również dodać, iż w ramach kryterium oceny „Użyteczność” punktowana jest
gotowość projektu do realizacji (szczegóły w Kryteriach wyboru projektów,
stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Beneficjent, który nie uzyskał
pozwolenia na budowę lub nie będzie posiadał udokumentowanego prawa do
dysponowania 100% gruntami lub obiektami na cele inwestycji, nie otrzyma
dodatkowych punktów w fazie oceny jakości.
20.
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. Niezbędnym wydatkiem dla instalacji
fotowoltaicznej o mocy 364 KWp jest postawienie własnej trafostacji jak poniżej za kwotę 150
-180 tys. netto. Koszt całej inwestycji to 1 200 000, 00 zł netto. Czy są jakieś ograniczenia
odnośnie takie infrastruktury? Kwotowe? Procentowe? Przedmiotowe? Stacja
transformatorowa abonencka 15/0,4kV. Projektuje się typową stację transformatorową
abonencką typu MRw-bpp 20/1000 o powierzchni zabudowy 5m x3m x 2,9m (a x b x h) oraz
IP43. Obudowa wykonana jako prefabrykat żelbetonowy składający się z fundamentu, płyty
podłogowej ze ścianami bocznymi i dachu. Wnętrze podzielone jest ścianką działową na dwa
przedziały: przedział transformatora i przedział rozdzielnicy nN i SN. Stacja
transformatorowa zaliczana jest do budynków typu PM, jest zgodna z RMI (dział VI
„Bezpieczeństwo pożarowe”). Posiada klasę odporności ogniowej ścian pełnych REI 100.
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, 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.
W opinii Instytucji Zarządzającej wydatek związany zakupem i montażem własnej stacji
transformatorowej może stanowić wydatek kwalifikowany w ramach projektu. Musi on
spełniać warunki określone w podrozdziale 6.2.2 regulaminu konkursu. Ponadto
ograniczenia, mogą wynikać z przyjętego rodzaju pomocy publicznej lub de minimis.
21.
Wniosek pisany przez Gminę dotyczyć ma budowy instalacji fotowoltaicznej na
terenie oczyszczalni ścieków należącej do Gminy i eksploatowanej przez gminne
przedsiębiorstwo komunalne (spółkę Gminy, w której kapitale zakładowym udział Gminy
wynosi 100%). Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie wodnokanalizacyjnym (w tym także działalność związaną z zarządzaniem i eksploatacją
oczyszczalni ścieków na której terenie ma zostać wybudowana instalacja fotowoltaiczna
będąca przedmiotem projektu), na terenie Gminy spólka prowadzi działalność wodnościekową w warunkach „monopolu naturalnego”. Przychody uzyskiwane z działalności
wodno-ściekowej pokrywają wyłącznie koszty prowadzonej przez Spółkę działalności wodnościekowej (nie pokrywają kosztów innej działalności). Działalność Urzędu Gminy oraz spółki
skoncentrowana jest jedynie na działalności lokalnej i nie wpływa na handel między krajami

członkowskimi. W związku z powyższym, czy można założyć, że nie występują przesłanki
wskazujące na pomoc publiczną?”
W odpowiedzi na Państwa zapytanie, dysponując ograniczonymi informacjami
podanymi w treści pytania, uprzejmie informuję, że występowanie pomocy publicznej
należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jego brzmieniem, z pomocą publiczną
mamy do czynienia przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek: możliwość
przypisania danego środka pomocy państwu i jego finansowanie przy użyciu zasobów
państwowych, przyznanie korzyści ekonomicznej przedsiębiorstwu, selektywność
środka oraz jego potencjalny wpływ na konkurencję i wymianę handlową w UE. W
sytuacji udzielania wsparcia dla projektu polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej zasadniczą do rozstrzygnięcia jest kwestia, czy wskazana działalność
będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, i tym samym czy
beneficjent wsparcia winien być uznany za przedsiębiorstwo. Należy przy tym
zauważyć, iż wytwarzanie energii w instalacjach z możliwością jej sprzedaży jest
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych gdyż stanowi oferowanie
towaru (energii) na rynku. Oznacza to, że Gmina dostarczając energię do sieci (a zatem
wprowadzając ją do obrotu) 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.
Powyższe zawarte zostało również w stanowisku UOKiK, zgodnie z którym
działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów
i usług na rynku, zatem wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej nadwyżek
wyprodukowanej energii elektrycznej stanowi działalność gospodarczą, co skutkuje
tym, iż do dofinansowania projektów związanych z prowadzeniem tej działalności
należy rozważać konieczność stosowania przepisów o pomocy publicznej/pomocy de
minimis. UOKIK wskazuje jednocześnie, iż Komisja Europejska określiła warunki,
które musi spełniać mikroinstalacja fotowoltaiczna, aby możliwe było uznanie
wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej przez nią energii elektrycznej do sieci za
działalność pomocniczą w rozumieniu pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, co skutkuje brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy
publicznej w odniesieniu do całej instalacji. Zgodnie z stanowiskiem KE w tym celu
spełnione muszą być łącznie następujące warunki:




główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy,
energia musi być zużywana na potrzeby własne,
rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego
zapotrzebowania na energię prosumenta.

22.
Proszę o odpowiedź czy od mikroinstalacji PV umiejscowionej na gruncie będzie
wymagane warunki zabudowy oraz decyzja środowiskowa (lub decyzja/ zaświadczenie
wydane przez stosowny organ administracji, że nie jest wymagane) – chodzi o kryterium
jakości gotowość do realizacji projektu.
Wnioskodawca zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20,
przedkłada na etapie składania wniosku o dofinansowanie obowiązkowe załączniki, do
których należy między innymi załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące spełnienia
kryteriów jakości. We wskazanym załączniku Wnioskodawca oświadcza, przy

jednoczesnym wskazaniu odpowiedniej deklaracji: tak / nie / nie dotyczy np. stan
posiadanych lub nie wymaganych dokumentów.
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.
Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z etapów przygotowania inwestycji,
projektowi przysługuje 1 pkt. za gotowość w ramach tego etapu (np. w przypadku
mikroinstalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie jest
wymagane pozwolenie na budowę).
23.
Mam pytanie związane z wypełnieniem kalkulatora pomocy załączonego do nabory
2.10. Wnioskodawca (JST) planuje wnioskować o 200 kW instalacji fotowoltaicznej.
Produktywność ok. 200MhW. Takiej wartości nie można wpisać do kalkulatora, przyjmuje
wartości powyżej 400. Wnioskodawca nie może skorzystać z de minimis, bo ma wyczerpaną.
Jak wypełnić w takim razie kalkulator?
Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, pomoc publiczna
może być udzielona jeżeli wywołuje efekt zachęty zgodnie z art. 6 rozporządzenia w
sprawie wyłączeń blokowych. Wysokość kosztów kwalifikowalnych musi być
obligatoryjnie obliczona przy użyciu „Kalkulatora pomocy horyzontalnej”
stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu – nie dotyczy to kosztów
kwalifikowanych, przedstawionych w podrozdziale 6.6.1 regulaminu, na podstawie
ust. 5 lit. a) i c) – z uwzględnieniem zasad dotyczących projektów generujących
dochód opisanych w podrozdziale 6.5 regulaminu. Ponadto konstrukcja „Kalkulatora
pomocy horyzontalnej” służącego do obliczania wysokości kosztów kwalifikowalnych
w niniejszym konkursie, zawiera ograniczenia (co do mocy instalacji czy też co do
rocznej produkcji energii) określające rodzaje lub wielkości instalacji dla których brak
jest inwestycji referencyjnych. Dotyczy to w szczególności mikroinstalacji oraz
małych instalacji zdefiniowanych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, a także innych instalacji o ograniczonej produkcji energii. W takich
przypadkach należy obliczyć koszty kwalifikowalne przy użyciu sposobu o którym
mowa w ust. 5 lit.c) podrozdziału 6.6.1 regulaminu.
24.
Planujemy realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj wybuduj” montaż paneli PV
na dachu. Opracowywany jest Program Funkcjonalno Użytkowy. Aktualnie nie mamy
wykonanej ekspertyzy dachu na którym zlokalizowane będą panele. Czy możliwe jest
uwzględnienie w PFU, że wyłoniony Wykonawca będzie musiał uzyskać warunki zabudowy,
złożyć wniosek do URE, ale także wykonać ekspertyzę dachu? Oznacza to, że wskazane
dokumenty będą dostępne dopiero po wyłonieniu wykonawcy a tym samym po złożeniu
wniosku o dofinansowanie. Czy jeśli ekspertyza dachu wykaże brak możliwości
umieszczenia na min paneli PV czy możliwe będzie ich umieszczenie na gruncie?
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 dopuszcza się możliwość
realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Dla projektów realizowanych w tej
formie jest wymagany program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje opis zadania
budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych
oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe
i funkcjonalne. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że na podstawie rozporządzenia
ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, PFU winno uwzględniać
wszystkie niezbędne elementy i dokumenty. Za prawidłowość przeprowadzonego
postępowania, w tym kompletność dokumentów odpowiada Zamawiający.
Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że przedstawione założenia wykluczają się, np.
jeżeli instalacja ma być dachu, nie będą wymagane warunki zabudowy. Nie mniej
jednak wnioskodawca zgodnie z regulaminem konkursu, wskazuje miejsce lokalizacji
projektu,
przedkłada również na etapie składania wniosku o dofinansowanie
obowiązkowe załączniki, do których należy między innymi załącznik nr 21
Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów jakości. We wskazanym załączniku
Wnioskodawca
oświadcza,
przy
jednoczesnym
wskazaniu
odpowiedniej
deklaracji: tak / nie / nie dotyczy np. prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 oraz 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t., ze zm.) Prawo budowlane. Zmiana
lokalizacji instalacji powinna zostać wskazana niezwłocznie, jednakże nie wcześniej
niż na etapie suplementów do umowy o dofinansowanie, zgodnie z Zasadami
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.
25.
W przedszkolu planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą
instalacji elektrycznej w budynku (we wszystkich pomieszczeniach) obejmującą wymianę
przewodów, wymianę i montaż punktów świetlnych na energooszczędne, wymianę i montaż
tablic rozdzielczych, wymianę instalacji odgromowej oraz prace budowlane towarzyszące (tj.
gipsowanie, tynkowanie ścian i sufitów; malowanie całych pomieszczeń). Czy wszystkie
wymienione prace można uznać za wydatki kwalifikowalne? (czy punkt 1ust. c pkt. 5 w
rozdziale 6.2.3 dotyczy wszystkich prac budowlano-montażowych, instalacyjnych i
rozbiórkowych, które zaplanowane są do wykonania zadania, czy należy brać pod uwagę
tylko prace dotyczące bezpośrednio budowy instalacji fotowoltaicznej? Projekt budowlany
został zlecony do opracowania przez przedszkole. Kto zatem powinien złożyć wniosek Przedszkole czy Gmina jako organ prowadzący czy nie ma to znaczenia?
Zgodnie z regulaminem nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, w ramach konkursu
wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów: 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, dlatego też w Państwa przypadku wyłącznie prace związane z
instalacją fotowoltaiczną będą wydatkiem kwalifikowanym projektu.
Ponadto należy podkreślić, iż publiczne przedszkole niezależnie od jej typu nie
posiada osobowości prawnej. Również żaden przepis nie przyznaje jej zdolności
prawnej. Osobowość prawną posiadają podmioty, które zakładają i prowadzą
przedszkole – jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne lub
fizyczne. Zatem w Państwa przypadku wniosek w ramach konkursu nr RPZP.02.10.00IZ.00-32-K03/20 winna przedłożyć Gmina.
26.
Podmiot będący spółdzielnią mieszkaniową chciałby zrealizować inwestycję
polegającą na wybudowaniu kilkunastu instalacji fotowoltaicznych (każda do max 20kWp) na

swoich budynkach. W budynkach znajdują się jedynie lokale mieszkalne osób fizycznych.
Brak jest lokali użytkowych czy innych pomieszczeń, gdzie prowadzona byłaby działalność
komercyjna. Energia z instalacji przeznaczona będzie jedynie na użytek własny tychże
budynków - każdy budynek z osobnym przyłączem. Prosimy o informację, czy udzielona
dotacja na taką inwestycję objęta będzie pomocą publiczną?
Na wstępie należy podkreślić, że Wnioskodawca samodzielnie określa swoją sytuację
prawną w kontekście występowania pomocy publicznej wypełniając sekcję „A.12.3.
Analiza występowania pomocy publicznej” wniosku o dofinansowanie. W ramach tej
analizy należy odpowiedzieć na następujące pytania oraz wskazać uzasadnienie: czy
występuje transfer zasobów publicznych, czy transfer zasobów publicznych jest
selektywny (uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie), czy transfer
zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz
określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, czy w efekcie
transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
oraz czy projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi
UE.
W ramach weryfikacji wniosku o dofinansowanie dokonywanej przez IZ RPO WZ
oceniana będzie prawidłowość dokonanego wyboru oraz, w przypadku projektów
nieobjętych pomocą publiczną/pomocą de minimis, prawidłowość uzasadnienia
niewystępowania tej pomocy.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, a więc podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, projekty polegające na produkcji energii elektrycznej z OZE,
mogą być objęte pomocą publiczną w sytuacji gdy wszystkie powyższe przesłanki
(wskazane w sekcji A.12.3.) zostaną spełnione. Natomiast niewystępowanie pomocy
publicznej/pomocy de minimis teoretycznie również jest możliwe, zgodnie ze
stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonej w pkt 207 Zawiadomienia Komisji w
sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 TFUE, co skutkuje brakiem
konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do
finansowania całej instalacji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, w tym
celu muszą być spełnione łącznie następujące warunki:


główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby
fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),



energia musi być zużywana na potrzeby własne,



rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego
zapotrzebowania na energię.

Podkreślenia wymaga fakt, że dofinansowanie instalacji OZE w ramach projektu i
wyprodukowana energia elektryczna może dotyczyć tylko powierzchni części
wspólnych nieruchomości (np. windy, klatki schodowe), w przeciwnym razie
dofinansowanie byłoby dofinansowaniem osób fizycznych (np. posiadających
mieszkania stanowiące własność odrębną od własności spółdzielni), co nie stanowi
pomocy publicznej.
Ponadto nie ma znaczenia kwalifikacja podmiotu na gruncie prawa krajowego. Za
przedsiębiorstwo uznawany jest podmiot, wytwarzający energię na własne potrzeby,
który jednak jej nadwyżki wprowadza do sieci dystrybucyjnej i sprzedaje. Dotyczy to
nawet także tzw. prosumentów, a więc osób fizycznych wykonujących taką działalność

i to mimo tego, że art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.) wprost stanowi, że wytwarzanie i sprzedaż energii
przez prosumenta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.).
Co do zasady, za przedsiębiorstwa uznawane są wszystkie podmioty wykonujące
działalność gospodarczą, bez względu na status prawny i sposób finansowania
(działalność gospodarcza rozumiana jako oferowanie towarów lub usług na rynku). Nie
ma znaczenia klasyfikacja danego podmiotu ani danego rodzaju działalności w prawie
krajowym. Także podmioty non-profit oraz non-for-profit mogą być uznawane za
prowadzące działalność gospodarczą – nie ma znaczenia, czy podmiot jest nastawiony
na zysk.
27.
Gmina zamierza aplikować o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu
(działanie 2.10). Projekt będzie polegał na montażu instalacji na kilku budynkach
użyteczności publicznej, w tym na dachach kilku szkół. W budynkach wynajmowane są
powierzchnie pod działalność, np. sklepików szkolnych. Działalność ta ma ograniczony
zakres, nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury, co oznacza, że
ma charakter działalności pomocniczej. Zgodnie z postanowieniami Zawiadomienia Komisji
w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (2016/C 262/01) w przypadku infrastruktury podwójnego wykorzystania,
jeśli służy ona niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej
finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod
warunkiem że użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto
pomocniczy, tj. działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury,
koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym
wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Sytuacja taka będzie miała miejsce w
niniejszym projekcie. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy wskazanie i
opisanie w dokumentacji aplikacyjnej zakresu prowadzonej działalności pomocniczej, która
nie przekroczy 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury, będzie oznaczało, iż projekt
w całości będzie wykraczał poza zasady pomocy publicznej państwa?
Na podstawie przedstawionego opisu projektu można stwierdzić, że projekt nie będzie
objęty pomocą publiczną. Podkreśla się, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji
Europejskiej, oprócz niekomercyjnego charakteru przedsięwzięcia, muszą zostać
spełnione łącznie następujące warunki:




główna działalność beneficjenta ma charakter niegospodarczy (np. osoby
fizyczne nieprowadzące działalności, działalność administracji publicznej),
energia musi być zużywana na potrzeby własne,
rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego
zapotrzebowania na energię.

28.
Czy w ramach "Kryterium 4.4. Użyteczność", aby Wnioskodawca otrzymał
dodatkowe punkty, wystarczające będzie przedłożenie dokumentu który jest zgodny z
planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej (danej gminy/miasta na której będzie
realizacji inwestycji), zweryfikowany i oceniony pozytywnie przez NFOŚiGW w Warszawie?
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 punktacja za kryterium
użyteczności, tj. ocena zgodność projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej
uchwalonym przez właściwy organ oraz pozytywnie zaopiniowanymi przez Doradcę

Energetycznego WFOŚiGW w Szczecinie, zostanie przyznana w sytuacji gdy
wnioskowany projekt w ramach ww. konkursu wpisuje się w plany pozytywnie
ocenionego programu gospodarki niskoemisyjnej danej gmin, w której będzie on
realizowany. Należy podkreślić, iż w przypadku projektów realizowanych w więcej niż
jednej gminie, aby otrzymać punkty, w każdej gminie w której realizowany jest projekt
musi istnieć plan gospodarki niskoemisyjnej, a projekt (instalacja OZE) musi się
wpisywać w każdy odpowiedni plan.
29.
W związku z naborem wniosków konkursowych 2.10 Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł podczas wypełniania wniosku nasunęły się następujące zagadnienia, w
których uprzejmie proszę Państwa o pomoc:
1. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem - czy poziom dofinansowania w tym wypadku wynosi
85, 80 czy 65 %? Dodam, że inwestycja polega na instalacji fotowoltaicznej o mocy 260 kW.
2. W związku z pytaniem 1, w formularzu wniosku pojawia się automatyczne wyliczenie 85%
jak je zmienić i czy należy je w ogóle zmieniać?
3. Gdzie mogę sprawdzić listę wymaganych, obowiązkowych załączników? Czy jeśli nie
dodam odpowiedniego mogę go w późniejszym czasie uzupełnić?
4. Czy w formule projektu zaprojektuj i wybuduj należy mieć jakiekolwiek zezwolenia? czy
mogę to dostarczyć już po zgłoszeniu wniosku? Czy jest coś jeszcze wymagane
oprócz Programu Funkcjonalno-Użytkowego?
5. Czy wszystkie załączniki umieszczane w systemie online muszą być własnoręcznie
podpisywane?
6. Czy załącznik 10 do regulaminu - Kalkulator jest obowiązkowy? Mam trudność z
wypełnieniem komórki "moc instalacji brutto" - w jakim formacie należy podać wartość?
W ramach konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 wszelkie wymagania są
określone w regulowanie, w szczególności:
ad.1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85%
wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań
dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej opisanych w
podrozdziale 6.6 Pomoc publiczna.
ad.2. Podczas uzupełniania wniosku o dofinansowanie w serwisie beneficjenta, w
sekcji G.1.2 Planowane wydatki w ramach kosztów bezpośrednich projektu i ich
charakterystyka jest możliwość ręcznie zmienić poziom dofinansowania w pierwszej
kolejności zaznaczając Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku, a następnie
wpisując odpowiednią kwotę dofinansowania.
ad.3. Załączniki
obowiązkowe jakie należy dołączyć do wniosku zostały
wyspecyfikowane w pkt. 2.1.1 Załączniki do wniosku o dofinansowanie; ppkt. 3
przedmiotowego regulaminu. Ponadto na etapie dokonywania oceny w zakresie
spełniania warunków formalnych będzie możliwość uzupełnienia wymaganych
dokumentów.
ad.4. W formule projektu zaprojektuj i wybuduj nie są wymagane żadne zezwolenie.
Załączniki obowiązkowe jakie należy dołączyć do wniosku zostały wyspecyfikowane

w pkt. 2.1.1 Załączniki do wniosku o dofinansowanie; ppkt. 3 przedmiotowego
regulaminu.
ad.5. Oryginalne załączniki należy przeskanować i załączyć do systemu (sekcja J),
natomiast dokumenty wygenerowane na wzorach będących załącznikami do konkursu
nie wymagają własnoręcznego podpisu. Wnioskodawca oświadcza, że złożony za
pomocą systemu informatycznego LSI wniosek o dofinansowanie projektu stanowi
oświadczenie woli wnioskodawcy, zaś informacje zawarte we wniosku o
dofinansowanie oraz dokumentach do niego załączonych są aktualne i zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym.
ad.6. Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, pomoc
publiczna może być udzielona jeżeli wywołuje efekt zachęty zgodnie z art. 6
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Wysokość kosztów kwalifikowalnych
musi być obligatoryjnie obliczona przy użyciu „Kalkulatora pomocy horyzontalnej”
stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu – nie dotyczy to kosztów
kwalifikowanych, przedstawionych w podrozdziale 6.6.1 regulaminu, na podstawie
ust. 5 lit. a) i c) – z uwzględnieniem zasad dotyczących projektów generujących
dochód opisanych w podrozdziale 6.5 regulaminu. Ponadto konstrukcja „Kalkulatora
pomocy horyzontalnej” służącego do obliczania wysokości kosztów kwalifikowalnych
w niniejszym konkursie, zawiera ograniczenia (co do mocy instalacji czy też co do
rocznej produkcji energii) określające rodzaje lub wielkości instalacji dla których brak
jest inwestycji referencyjnych. Dotyczy to w szczególności mikroinstalacji oraz
małych instalacji zdefiniowanych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, a także innych instalacji o ograniczonej produkcji energii. W takich
przypadkach należy obliczyć koszty kwalifikowalne przy użyciu sposobu o którym
mowa w ust. 5 lit.c) podrozdziału 6.6.1 regulaminu.
30.
Proszę o informację dla konkursu na 2.10 czy w karcie oceny merytorycznej /
jakościowej wkradł się błąd przy wskaźniku 4.2 „Skuteczność”. Treść kryterium brzmi
następująco: „Na podstawie dotychczasowych konkursów w ramach działania 2.10 określono
cztery przedziały (kwartyle) punktowe dla wskaźników mierzących roczną produkcję energii
z odnawialnych źródeł:





1 pkt - jeśli łączna wartość roczna produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE nie
jest wyższa niż 0,59 MWh/rok;
2 pkt - jeśli łączna wartość roczna produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE nie
jest wyższa niż 104,67 MWh/rok;
3 pkt- jeśli łączna wartość roczna produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE nie
jest wyższa niż 554,70 MWh/rok;
4 pkt - jeśli łączna wartość roczna produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE jest
wyższa niż 554,70 MWh/rok;

W szczególności pytam odnośnie 1 pkt, tam na pewno ma być 0,59 MWh czy nie powinno
być 59 MWh czyli 59 000,00 kWh? Produkcja 0,59 MWh jest bardzo mała. Gospodarstwo
domowe zużywa znacznie więcej niz 0,59 MWh, stąd chyba wkradł się błąd. Proszę o
wyjaśnienie.
Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, ocena projektów
(w tym jakościowa) jest dokonywana na podstawie przyjętych przez Komitet
Monitorujący kryteriów oceny stanowiących
załącznik 3 do przedmiotowego
konkursu. Karty oceny projektu przygotowywane są wyłącznie w oparciu powyższy

dokument. W liście sprawdzającej nie ma błędu i zgodnie z kryterium 4.2 Skuteczność
- 1 pkt otrzymuje projekt jeśli łączna wartość roczna produkcji energii elektrycznej i
cieplnej z OZE nie jest wyższa niż 0,59 MWh/rok.
31.
I. Czy żeby dostać punkty w ocenie jakości za posiadanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach koniecznym jest by ta decyzja miała pieczęć prawomocności czy
wystarczy po prostu skan decyzji, która nie jest jeszcze uprawomocniona?
II. Czy jeśli wnioskodawca posiada projekt budowlany na budowę farmy fotowoltaicznej
lecz projekt ten nie obejmuje wykonania przyłącza energetycznego to czy wnioskodawca
otrzyma 1 pkt. w ramach danego kryterium? Co do zasady przyłącze nie wymaga
pozwolenia na budowę a wiec i opracowania projektu budowlanego. Przyłącze jest
wykonywane na podstawie zgłoszenia robót a do zgłoszenia robót, dołączana jest jedynie
mapa poglądowa obrazująca przebieg trasy kablowej w ziemi – nie ma natomiast formy
„projektu budowlanego”. Wnioskodawca dodaje, że wykonanie przyłącza stanowi wydatek
niekwalifikowany w projekcie.
ad. I. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna być decyzją ostateczną.
ad. II. Jeżeli zakresem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej, a przyłącze
energetyczne jest niezbędnym elementem do realizacji projektu, wówczas projekt
budowlany winien obejmować kompletną dokumentację, na podstawie której zostaną
przyznaje punkty w ramach danego kryterium. Jednakże w sytuacji gdy przyłącze nie
wymaga pozwolenia na budowę i może zostać wykonane na podstawie zgłoszenia,
wówczas punkty w ramach danego kryterium zostaną przyznaje.
32.
W ramach ogłoszonego naboru 2.10 ogłosiliśmy postępowanie konkurencyjne na
wybór wykonawcy w ramach projektu. Po ogłoszeniu przez nas postępowania, konkurs 2.10
został wydłużony do 15.05.2020 r. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić z postępowaniem,
którego zakończenie planowane jest na koniec kwietnia:




unieważnić postępowanie i ogłosić ponownie,
wydłużyć postępowanie konkurencyjne do czasu min. zamknięcia naboru 2.10,
działać według wcześniej ustalonych dat i pomimo wydłużania naboru, zamknąć
postępowanie konkurencyjne i wyłonić wykonawcę przed dniem zamknięcia naboru
konkursu.

Wnioskodawca stara się o dofinansowania w ramach pomocy de minimis.
Każda wskazana przez Państwa forma postępowania może zostać wybrana w sytuacji
gdy Wnioskodawcę obejmuje zasada konkurencyjności, a nie ustawa prawo zamówień
publicznych. Należy jednak pamiętać, iż na etapie oceny jakości – kryterium
Użyteczności, projekt otrzyma punktację wówczas, gdy zostało ogłoszone
postępowanie przetargowe / upublicznione zaproszenie do składania ofert (w trybie
konkurencyjnym ogłoszone w Bazie konkurencyjności) na dzień zakończenia naboru
konkursu, a tym samym zakończenie postępowania nie zostało unieważnione.
33.
Wnioskodawca opublikował wniosek o dofinansowanie i przesłał do IZ RPO WZ
pisemny wniosek o przyznanie pomocy. We wniosku wkradł się błąd, czy jest możliwość
skorygowania go?
Pisemny wniosek o przyznanie pomocy został już zarejestrowany przez IZ RPO WZ. W
takiej sytuacji nie ma możliwości odesłania wniosku do poprawy przed końcem

naboru. Na etapie oceny projektu w zależności od rodzaju błędu, wniosek zostanie
może zostać skierowany przez IZ RPO WZ do uzupełnienia na etapie oceny
formalnej (w przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek) lub do poprawy na
kolejnych etapach oceny (w przypadku oceny kryteriów administracyjności i
wykonalności). Nie ma natomiast możliwości poprawy wniosku w zakresie braku
spełnienia kryteriów dopuszczalności oraz danych do oceny jakości.
W przypadku, gdy jednak Wnioskodawca zdecyduje o konieczności złożenia wniosku
niezawierającego zidentyfikowanego błędu należy:




34.

wystosować do IZ RPO WZ pisemną prośbę o wycofanie/anulowanie wniosku o
dofinansowanie w systemie LSI2014 – taki wniosek nie będzie podlegał ocenie
przez Komisję Oceny Projektów,
utworzyć i wypełnić nowy wniosek o dofinansowanie w systemie LSI2014,
opublikować go i złożyć pisemny wniosek o przyznanie pomocy w terminie
naboru.
Pytania dotyczące poszczególnych punktów studium wykonalności:

I. Czynniki ryzyka, dla projektu nie identyfikuję żadnych czynników ryzyka związanych z
projektem zakładającym utworzenie instalacji fotowoltaicznej. Mam środki techniczne,
kadrowe oraz finansowe do realizacji projektu. Mógłbym prosić o nakierowanie, czy dobrze
rozumiem ten punkt?
II. Punkt 3.3.1.3: Beneficjentem końcowym planowanej instalacji są odbiorcy prądu, tzn.
konsumenci i mieszkańcy gminy?
III. Punkt: 3.4.1.1: Czy dotacja jest rozumiana jako transfer zasobów publicznych?
IV. Punkt 3.4.1.2: Czy projekt polegający na budowie instalacji fotowoltaicznej wymaga
dodatkowego opisu w tym punkcie?
V. Punkt 4.1.1.3: Punkt należy uzupełnić w dokładnie w oparciu o kryteria jakościowe
zawarte w dokumencie faza oceny jakościowej?
VI. Punkt 4.1.1.3 Czy alternatywne opcje strategiczne muszą być również działaniami
objętymi dofinansowaniem na podstawie tego samego projektu?
Ad. I. Należy mieć jednak na uwadze, że prawdopodobnie każda inwestycja jest
podatna na pewne czynniki ryzyka np. nieprzewidziane zjawiska, wydłużenia terminu
wykonawstwa prac, przedłużenie wyboru wykonawcy. Jeśli wnioskodawca stwierdził,
że nie identyfikuje żadnych czynników ryzyka, powinien opisać na jakiej podstawie
potencjalne ryzyka zostały przez niego wykluczone.
Ad. II. Beneficjentem końcowym projektu są osoby, podmioty, które odnoszą
bezpośrednie korzyści z realizacji projektu. Określenie beneficjentów końcowych
powinno być zgodne z założenia analizy popytu.
Ad. III. Dotacja ze środków EFRR stanowić będzie transfer zasobów publicznych.
Ad. IV. W tym punkcie należy opisać zgodność projektu z podstawą udzielania
pomocy publicznej. Projekt polegający na budowie instalacji fotowoltaicznej nie
stanowi wyjątku.

Ad. V. Tak, w punkcie 4.1.1.3 należy porównać warianty według kryteriów
jakościowych (z wyjątkiem kryterium efektywności).
Ad. VI. Alternatywne warianty strategiczne muszą realizować cele projektu
w odmienny sposób niż wybrany wariant. W analizie wariantów należy wskazać, w jaki
sposób każdy z wariantów będzie realizował poszczególne cele projektu i przede
wszystkim – czy zrealizuje wszystkie cele postawione przed projektem. Wybierając
warianty, należy też zwrócić uwagę, aby przyczyniały się one do realizacji celów
projektu w różnym zakresie, skali, a także w różny sposób.
35.
W stanie istniejącym budynek pełni funkcję dydaktyczną. Obecnie budynek ten jest
nadbudowywany o kondygnacje i pełnić będzie funkcję konferencyjno-dydaktyczną z
pokojami hotelowymi. Pozwolenie na użytkowanie części rozbudowywanej planowane jest
na 04.2021 r. Planowane jest zainstalowanie instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła
dla potrzeb własnych budynku związanych z nową funkcją konferencyjno-dydaktyczną z
pokojami (w rozbudowie na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Wydatki związane
z budową instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła byłyby poniesiony w 2021 r. i tak
rozpisany byłby Harmonogram wydatków we wniosku o dofinansowanie. Czy spółka może
aplikować o środki w budowę instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła ramach
projektu
konkursu RPZP.02.10.00-IZ.01-32-K03/20
(Działanie
2.10
Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł)? Czy wnioskodawcą może być spółka zarejestrowana w
KRS w lutym 2020, a zgłoszona do VAT od 03.2020?
W omawianym przypadku Wnioskodawca powinien przedstawić opisaną sytuację we
wniosku o dofinansowanie (w szczególności w punkcie D.5) i w studium wykonalności
(w szczególności w punktach 3.2.3.5 i 4.1.4). W Regulaminie konkursu nie ma
podanych wymogów od kiedy wnioskodawca powinien być zarejestrowany w KRS i
jako podatnik VAT.

