
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.1 ROZWÓJ OZE – PROJEKTY PARASOLOWE 

I. Materiały z konferencji szkoleniowej „Odnawialne źródła energii 
– projekty parasolowe” 

 

31 stycznia br. Punkt Informacyjny FE oraz Oddział ds. wyboru projektów w zakresie Czystej 
Energii Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych UMWP zorganizował 
konferencję szkoleniową „Odnawialne źródła energii – projekty parasolowe”. 

Spotkanie obejmowało: 

1) omówienie zasad przygotowania projektów parasolowych w ramach działania 3.1 
Rozwój OZE RPO WP 2014-2020 (w tym kwalifikowanie wydatków, kryteria oceny, 
zakres dokumentacji), 

2) wymogi dotyczące dokumentacji środowiskowej dla tego typu projektów, 
3) prezentację doświadczeń związanych z realizacją projektu parasolowego, 
4) omówienie przepisów związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynków na 

ciepło oraz zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
5) zakres oraz zasady tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej. 

Wszystkim uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za udział i cenne wskazówki 
dotyczące przygotowywania projektów. 

 

Materiały szkoleniowe i prezentacje ze spotkania dostępne są pod linkiem: 
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/spotkania-informacyjne/1482-
konferencja-parasolowe3-1-01022017 

Przebieg konferencji można również odtworzyć pod linkiem: 

http://podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja 

II. Czy w przypadku realizacji projektu parasolowego  
w partnerstwie przez kilka gmin Lider projektu musi być 
właścicielem wszystkich instalacji OZE przez okres trwałości 
projektu? 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przez okres trwałości projektu 
właścicielem instalacji powinna być gmina, która jest liderem lub partnerem projektu. 
Dopuszczalne są różne rozwiązania np.: 

a) właścicielami instalacji OZE są poszczególne gminy, na terenie których mieszkają 
odbiorcy ostateczni, u których instalowane są te urządzenia, 

b) właścicielem wszystkich instalacji jest jedna gmina  - lider projektu. 
Wynika to z zasady równorzędności partnerów, którą wyrażają zapisy art. 33 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 217). 
 
Szczegółowe zasady organizacji projektu partnerskiego powinny być uregulowane w umowie 
zawartej pomiędzy partnerami oraz opisane w studium wykonalności projektu. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę na to, aby przyjęte rozwiązania organizacyjne były proste i jasno 
określały zadania i obowiązki uczestników projektu. 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/spotkania-informacyjne/1482-konferencja-parasolowe3-1-01022017
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/spotkania-informacyjne/1482-konferencja-parasolowe3-1-01022017
http://podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja
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III. Interpretacja dotycząca rozliczeń podatku VAT dla projektu 
typu parasolowego. 

Interpretacja dotycząca rozliczeń podatku VAT dla projektu typu parasolowego  
 
Należy zwrócić uwagę, że podatek VAT nie może być wydatkiem kwalifikowanym do 
dofinansowania.  
Załączona interpretacja indywidualna dotyczy konkretnego zapytania i konkretnego stanu 
faktycznego i prawnego. Wykładnia przepisów podatkowych w innych sprawach może być 
odmienna. 
 
 

IV. Czy uzyskanie pomocy de minimis w zakresie działalności 
rolniczej wpływa na zmniejszenie limitu pomocy de minimis 
przyznawanej w przypadku projektów parasolowych na 
podstawie Rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r.? 

Pomoc de minimis kumuluje się, czyli inaczej mówiąc - sumuje się do najwyższych limitów 
pomocy przysługujących przedsiębiorcy. Limity te są uwarunkowane branżą (sektorem), 
w jakiej dany podmiot działa. 

Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy z branży rolnej reguluje art. 3 ust. 7 Rozporządzenia 
KE nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Limit wynosi 15 tys. euro w ciągu 
trzech lat, tj. roku bieżącego i dwóch poprzedzających go lat.  

Natomiast dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność w pozostałych 
sektorach (za wyjątkiem usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym) pomoc de 
minimis jest udzielana na podstawie Rozporządzenia KE 1407/2013 w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. W tym przypadku limit 
pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro w okresie trzech lat, z wyjątkiem transportu 
drogowego towarów, gdzie pułap finansowy jest mniejszy, tj. 100 tys. euro. 

W ramach projektów parasolowych z OZE pomoc de minimis może być udzielona odbiorcom 
ostatecznym jedynie na podstawie Rozporządzenia KE 1407/2013. Tym samym 
przedsiębiorca, który zamierza ubiegać się o wsparcie, będzie objęty ogólnym limitem 
pomocy de minimis (200 tys. euro). Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia KE 1408/2013: 
„pomoc de minimis przyznaną na działalność w sektorze produkcji rolnej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną na działalność w 
sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia 
(UE) nr 1407/2013 do odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 tego 
rozporządzenia (…)”. Ponadto w art. 6 ww. Rozporządzenia stwierdzono, że: przed 
przyznaniem pomocy podmiot jej udzielający „uzyskuje od zainteresowanego 
przedsiębiorstwa oświadczenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, na temat wszelkiej 
innej pomocy de minimis, w odniesieniu do której stosuje się niniejsze rozporządzenie lub 
inne rozporządzenia o pomocy de minimis, otrzymanej w czasie dwóch poprzednich lat 
podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego”. 

W związku z powyższym – uzyskanie pomocy de minimis na działalność rolniczą ma wpływ 
na wartość limitu pomocy de minimis udzielanej na podstawie Rozporządzenia KE 
1407/2013 (czyli np. dofinansowania instalacji OZE w ramach projektu parasolowego). 

http://rpo.wrotapodkarpackie.pl/images/dok/2017/FAQ/Interpretacja_VAT.pdf
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