
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.1 ROZWÓJ OZE – PROJEKTY PARASOLOWE 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH 

 (na podstawie informacji opublikowanej 19.07.2016 r.) 

W związku z licznymi pytaniami związanymi z przygotowaniem projektów parasolowych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 Instytucja Zarządzająca informuje: 

 

1) Podstawowe informacje 

Projekty parasolowe są wyodrębnioną formą projektów w działaniu 3.1 Rozwój OZE. Są 

objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie. 

Beneficjentami tych projektów mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w SZOOP mogą być partnerami 

projektów. W konkursie nie będą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, gdyż w jego ramach realizowany będzie projekt 

pozakonkursowy w tym zakresie. 

Nie przewiduje się preferencji lub ograniczeń związanych z instrumentem terytorialnym 

miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). 

Odbiorcami ostatecznymi (użytkownikami instalacji) będą mieszkańcy danej gminy.  

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na 

potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać 

instalacje w budynkach mieszkalnych. 

Odbiorcą ostatecznym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub 

działalność rolniczą. 

Odbiorcami ostatecznymi nie mogą być: spółki prawa handlowego, jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

 

2) Zasady realizacji projektu parasolowego (OZE) 

W tego typu projektach beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie 

mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy.  
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3) Rodzaje instalacji 

W projekcie parasolowym mogą być instalowane różnorodne urządzenia OZE, 

zgodnie z zapisami SZOOP. 

W działaniu 3.1 Rozwój OZE instalowane mogą być wyłącznie mikroźródła OZE 

(o mocy do 40 kW elektrycznej lub cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW). 

Możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów OZE i urządzeń w jednym 

projekcie: np. 100 instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW każda oraz 30 kotłów na 

biomasę o mocy 15 kW. 

W przypadku kotłów na biomasę należy zwrócić uwagę na ograniczenie, zgodnie 

z którym na obszarach przekroczeń emisji pyłów PM-10 mogą być dofinansowane 

jedynie kotły klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012, co powinno być potwierdzone 

certyfikatem zgodności wydanym przez uprawnioną jednostkę akredytacyjną.  

 

4) Zagospodarowanie wytworzonej energii 

Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby 

gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona 

do sieci zewnętrznej (np. elektroenergetycznej). Urządzenie OZE powinno więc 

przede wszystkim zasilać instalacje wewnętrzne w budynkach mieszkalnych. 

Instytucja Zarządzająca nie ingeruje w zasady odprowadzania energii do sieci 

dystrybucyjnej i rozliczenia z tym związane, gdyż powinno to być uregulowane w 

umowie pomiędzy odbiorcą ostatecznym (użytkownikiem instalacji), a operatorem 

sieci dystrybucyjnej (zakładem energetycznym). 

Zaleca się, aby gmina uczestniczyła w procedurach podłączenia instalacji, gdyż jest 

to element związany z jej odbiorem i uruchomieniem. 

 

5) Pomoc publiczna 

Dofinansowanie dla projektu udzielane przez IZ RPO na rzecz beneficjenta (gminy) 

nie stanowi pomocy publicznej, gdyż gmina nie uzyskuje bezpośrednich korzyści 

w wyniku jego realizacji. W projektach parasolowych instalacje nie mogą być 

montowane na budynkach gminnych, w tym gminnych jednostek organizacyjnych, 

spółek itd. 

 

IZ RPO 

GMINA 

Umowa o 
dofinansowanie, 

Dotacja UE 

odbiorcy ostateczni 
(os. fiz.) 

odbiorcy (os. fiz. 
prowadzące działalność 

gosp.) 

odbiorcy ostateczni 
(os. fiz.) 

odbiorcy ostateczni 
(os. fiz.) 

Umowy z 
odbiorcami, 

Instalacja OZE 
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W przypadku, gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe 

będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci to przekazanie przez gminę 

instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego będzie możliwe jako pomoc 

de minimis. Wymóg udzielenia pomocy de minimis będzie dotyczył również sytuacji, 

gdy odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje 

się zainstalowanie OZE, będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

 

 

 

Należy podkreślić, że w przypadku udzielania pomocy de minimis każdego odbiorcę pomocy 

obowiązuje limit kwotowy (maksymalnie równowartość 200 tys. euro w ciągu 3 lat). Nie 

dotyczy on poziomu % wsparcia. W przypadku odbiorców ostatecznych, którzy nie korzystali 

z pomocy de minimis wsparcie udzielane przez gminę może być na takim samym poziomie 

% jak dla pozostałych odbiorców.  

Udzielenie pomocy de minimis wiąże się z obowiązkami administracyjnymi (zgłoszenie 

wniosku o pomoc na odpowiednim formularzu, wydanie zaświadczenia o pomocy, 

zarejestrowanie pomocy w systemie SHRIMP itd.) 

 

6) Warunki finansowe 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85 % wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 mln zł dla 1 projektu. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 tys. zł. 

 

Udział finansowy ostatecznych odbiorców – będzie ustalony przez gminę (beneficjenta 

projektu). IZ RPO dopuszcza: 

 brak udziału ostatecznych odbiorców (projekt finansowany tylko ze środków RPO 

oraz budżetu gminy), 

 preferencyjne potraktowanie niektórych grup odbiorców ostatecznych, np. dotkniętych 

ubóstwem energetycznym lub różny poziom udziału w zależności od rodzaju lub 

mocy urządzeń, przy czym zróżnicowanie takie powinno wynikać z jasnych 

przesłanek społecznych oraz nie może prowadzić do dyskryminacji odbiorców 

ostatecznych, 

 znacząca część lub całość wkładu krajowego pochodzi od ostatecznych odbiorców. 

 

Zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO kryteriami oceny jakościowej 

premiowane będą projekty, w których wkład własny ostatecznych odbiorców projektu 

parasolowego będzie jak największy. Punkty przyznawane są w zależności od poziomu 

de minimis 

IZ RPO 

GMINA 

bez pomocy odbiorcy - os. fiz.: 
prowadzące działalność 
gosp. 

lub przekazujące 
nadwyżki energii do sieci 
zewnętrznych (on grid) 

odbiorcy - os. 
fiz., 

które nie przekazują 
nadwyżek do sieci 
zewnętrznych  

(off grid) bez pomocy 
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udziału ostatecznych odbiorców wsparcia (prosumentów) w finansowaniu kosztów 

kwalifikowanych projektu. 

Kryterium dotyczy średniego poziomu finansowania wydatków w całym projekcie. Zasady 

obliczeń: 

 

Poziom udziału ostatecznych odbiorców wsparcia w finansowaniu 

wydatków kwalifikowanych projektu 

Liczba 

punktów 

udział finansowy (Ufin) = 0 % 0 p. 

0 % < udział finansowy (Ufin) < 15 %  5 p. 

15 % ≤ udział finansowy (Ufin) < 30 % 10 p. 

udział finansowy (Ufin) ≥ 30 % 15 p. 

 

7) Warunki wyboru ostatecznych odbiorców 

 

Zgodnie z zapisami SZOOP beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych 

odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze. 

 

Oznacza to, między innymi konieczność opracowania i upublicznienia regulaminu 

przyjmowania zgłoszeń od ostatecznych odbiorców, w którym określić należy między innymi: 

 zakres informacji wymaganych od ostatecznych odbiorców, formularza 

zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów, 

 wymogi prawne, techniczne i finansowe udziału w projekcie, 

 projekt umowy z ostatecznym odbiorcą, 

 termin przyjmowania zgłoszeń, który nie powinien być krótszy niż 14 dni 

kalendarzowych od daty upublicznienia informacji o możliwości zgłaszania udziału 

w projekcie, 

 zasady weryfikacji zgłoszeń odbiorców ostatecznych, 

 kryteria oceny zgłoszeń i ich wyboru do udziału w projekcie, 

 zasady rozpatrywania ewentualnych odwołań, 

 zasady wyboru zgłoszeń z ewentualnej „listy rezerwowej”. 

 

Należy zapewnić prawidłowe i przejrzyste udokumentowanie wszystkich czynności 

związanych z wyborem ostatecznych odbiorców, udzielaniem i upublicznianiem informacji 

(np. notatki i listy obecności ze spotkań informacyjnych, notatki z uzgodnień, wydruki 

ogłoszeń, protokoły weryfikacji zgłoszeń i wyboru ostatecznych odbiorców itd.). 

Należy liczyć się z tym, że procedury wyboru ostatecznych odbiorców mogą być 

przedmiotem kontroli ze strony IZ RPO oraz innych instytucji kontrolnych. 

 

Ze względu na zainteresowanie mieszkańców wiele jednostek samorządowych 

przeprowadziło i przeprowadza spotkania informacyjne oraz badania ankietowe dotyczące 



5 
 

montażu instalacji OZE. Działania takie są korzystne, aby prawidłowo określić  zakres 

i przedmiot potencjalnych projektów. Należy jednak pamiętać, że „wstępna kwalifikacja” nie 

może zastępować otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego konkursu 

zgłoszeń, o którym mowa w SZOOP. 

 

8) Organizacja wdrażania projektu  

 

Beneficjent powinien opisać sposób organizacji pracy związanej z obsługą projektu oraz 

system koordynacji i realizacji zadań u ostatecznych odbiorców wsparcia. 

 

Należy zwrócić uwagę między innymi na: 

1) określenie jednostki (komórki organizacyjnej) odpowiedzialnej za przygotowanie, 

realizację, koordynację, rozliczanie i monitorowanie projektu, zasady jej pracy 

i odpowiedzialności; 

2) zasady przygotowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności, SIWZ, 

wykonania odbiorów, sporządzania sprawozdań; 

3) zasady rozliczeń finansowych pomiędzy uczestnikami projektu (kierunki przepływu 

środków,  rozliczenia podatku VAT); 

4) zasady prowadzenia ewidencji księgowej (obieg dokumentów, kompetencje, 

ewidencja środków trwałych), 

5) obowiązki w zakresie promocji projektu i źródeł jego dofinansowania, 

6) podział praw i obowiązków pomiędzy beneficjentem a ostatecznymi odbiorcami, 

w tym: 

 zasady prowadzenia rozliczeń finansowych (beneficjent – IZ RPO, beneficjent – 

odbiorcy ostateczni; beneficjent – wykonawca) i finansowania wydatków, 

 formę umów (dwu-, wielostronne), 

 prawo własności wykonanej instalacji, 

 zasady przeniesienia własności na rzecz odbiorców (czy, kiedy, czy odpłatnie?),  

 prawo od dysponowania nieruchomością na cele budowy i jej udostępnienia przez 

okres trwałości projektu (dachu, elewacji, gruntu, pomieszczeń), 

 zasady nadzoru technicznego podczas wykonywania prac, 

 wysokość i termin wniesienia wkładu finansowego ostatecznych odbiorców, 

 standardy jakościowe obsługi ostatecznych odbiorców, 

 sposób zabezpieczenia terminowego wniesienia wkładu przez ostatecznych 

odbiorów, zwłaszcza w przypadku odroczonych płatności, odzyskiwania i egzekucji 

należności wymagalnych; 

 zasady koordynacji przyłączenia instalacji do sieci zewnętrznych (jeśli dotyczy), 

 prawo do użytkowania i pobierania pożytków z wykonanej instalacji, 

 ewentualną odpłatność za użytkowanie (uwaga – odpłatność może rodzić 

konsekwencje w zakresie rozliczeń podatku VAT, dochodów generowanych przez 

projekt, pomocy publicznej), 

 odpowiedzialność za koszty serwisu, przeglądów, napraw, obsługi gwarancyjnej (lub, 

że ponosi ją wykonawca), 

 ponoszenie bieżących kosztów i wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem 

instalacji (np. dostarczanie paliwa, energii, regulacje, czyszczenie, praca urządzeń 

pomiarowych itd.), 

 ponoszenie kosztów ubezpieczenia majątku, 
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 zgłaszanie, dostęp w przypadku awarii, 

 ponoszenie wydatków na ubezpieczenie wytworzonego majątku, 

 procedury dokumentowania udzielonej pomocy de minimis i monitorowania jej 

wysokości, 

 obowiązek przeszkolenia w obsłudze instalacji, urządzenia, 

 odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia, usterki lub utratę instalacji, urządzenia,  

 kary umowne, 

 zasady monitorowania i obowiązki w zakresie wymiany informacji przez strony, 

 zasady wykorzystania danych osobowych, 

 zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy. 

 

9) Dokumentacja projektu:  

 

Ze względu na to, że szczegółowa lokalizacja instalacji OZE podczas ubiegania się przez 

gminy o dofinansowanie nie będzie znana, w dokumentacji projektu: 

 nie jest wymagane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami, ani 

szczegółowe jej określenie w studium wykonalności, 

 w zakresie załącznika nr 7 Wykaz i wyciąg z dokumentacji technicznej - wymagana 

jest uproszczona dokumentacja, która przedstawiać będzie podstawowe parametry 

ilościowe i jakościowe planowanych do zastosowania instalacji (parametry wzorcowe, 

rodzaje proponowanych OZE, moc jednostkowa, liczba instalacji poszczególnych 

rodzajów, zasadnicze rozwiązania instalacyjne, podłączenie do instalacji budynku, 

typowe rozwiązania w zakresie automatyki i sterowania, typowe schematy 

technologiczne i przyłączeniowe itd.). Zaleca się, aby dokumentacja ta była 

przygotowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane  

(w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych), 

 dla projektów parasolowych nie wymaga się opracowania audytów energetycznych 

lub efektywności energetycznej,  

 w studium wykonalności lub w dokumentacji technicznej konieczne jest 

przedstawienie dokładnych i uzasadnionych obliczeń dotyczących prognozowanej 

ilości wytworzonej energii (w poszczególnych instalacjach i w projekcie ogółem). 

 

10) Inne informacje 

 

IZ RPO nie jest podmiotem właściwym do rozstrzygania o ewentualnym obowiązku 

podatkowym w zakresie podatków dochodowych płaconych przez beneficjentów 

i odbiorców ostatecznych projektów. 

 

IZ RPO nie jest podmiotem właściwym do udzielania informacji w zakresie możliwości 

uzyskania zwrotu podatku VAT przez beneficjentów i odbiorców ostatecznych 

projektu parasolowego, stosowania właściwych stawek tego podatku, itd. 

 

IZ RPO wskazuje na liczne dobre praktyki w realizacji podobnych projektów 

w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz np. RPO 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
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II. Czy dofinansowanie instalacji OZE o charakterze 

prosumenckim, w świetle przepisów znowelizowanej 

Ustawy o OZE, w każdym przypadku będzie podlegało 

przepisom o pomocy publicznej? 

(opublikowana 25.10.2016 r.) 

 

 Instalacje służące produkcji energii elektrycznej można podzielić na instalacje typu 

off-grid, gdzie system nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię  

w akumulatorach oraz instalacje typu on-grid, gdzie nadwyżka/niedobór energii są 

bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną. 

 Zgodnie z art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia KE 651/2014 z dn. 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W świetle przytoczonej definicji 

przedsiębiorstwa należy uznać, że wsparcie uruchomienia instalacji typu off - grid nie będzie 

objęte pomocą publiczną, ponieważ nie jest ona wykorzystywana do prowadzenia 

działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu dóbr i usług na rynku. Natomiast  

instalacja OZE, która nie będzie podłączona do sieci, ale będzie wykorzystywana 

w działalności przedsiębiorstwa (np. poprzez redukcję kosztów wytworzenia / dostarczenia 

usługi) jest objęta pomocą publiczną. 

 W przypadku instalacji typu on – grid należy uznać, że ich wsparcie stanowi pomoc 

publiczną, ponieważ produkowana energia elektryczna wprowadzona do sieci stanowi 

przedmiot obrotu, a podmioty dostarczając energię do sieci konkurują z innymi podmiotami 

wytwarzającymi energię. Nie ma przy tym znaczenia wielkość sprzedaży ani skala możliwej 

konkurencji. Zatem, jeśli energia wytwarzana w instalacji OZE będzie udostępniana na 

rynku, wówczas wsparcie na zakup i montaż tej instalacji będzie stanowiło pomoc publiczną. 

W proponowanym w znowelizowanej Ustawie o OZE systemie „opustowym”, podmiot 

uczestniczący, w zamian za wprowadzenie energii elektrycznej do sieci, uzyskuje na bieżąco 

korzyści w postaci rabatu/opustu na kupowaną przez siebie energię u operatora i zwolnienie 

z konieczności uiszczania zmiennych opłat związanych z dystrybucja energii pobranej 

z sieci. Przyjęta w lipcu br. nowelizacja ustawy o OZE nie zmienia ww. interpretacji 

dotyczącej występowania działalności gospodarczej w znaczeniu przepisów o pomocy 

publicznej. 

 

Występowanie pomocy publicznej w zależności od typu instalacji i przeznaczenia 

wyprodukowanej energii przedstawia poniższa tabela. 

Instalacja Przeznaczenie energii 
Pomoc 

publiczna 

 

on grid 

 

- sprzedaż, 

- na potrzeby własne przedsiębiorstwa, 

- na potrzeby własne gospodarstwa domowego, 

- cele użyteczności publicznej, 

TAK 

off grid 
- na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej, 
TAK 
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off grid 

- na potrzeby własne gospodarstwa domowego, 

- na cele użyteczności publicznej (np. szkoła, dom 

kultury). 

NIE 

 

 Podsumowując dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej 

wyłącznie w zakresie projektów, w których beneficjenci nie prowadzą działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów UE o pomocy publicznej (w tym nie oferują towarów 

ani usług na rynku). Ponadto, energia pozyskana z instalacji OZE musi być w całości 

przeznaczona na potrzeby gospodarstw domowych, nie może być sprzedawana ani 

odprowadzana do sieci dystrybucyjnej.  

Zasady udzielania pomocy publicznej reguluje każdorazowo Regulamin danego konkursu. 

III. Jeżeli w umowie zawartej pomiędzy Gminą a odbiorcą 

ostatecznym będzie zapis, że instalacja będzie 

wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa 

domowego, bez wykorzystania do prowadzenia działalności 

gospodarczej, to czy wówczas należy stosować limity 

wynikające z uregulowań de minimis? 

 

Odbiorcą ostatecznym projektu parasolowego może być osoba fizyczna, w tym prowadząca 

działalność gospodarczą lub działalność rolniczą. Jeżeli w budynku, na którym ma zostać 

zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii, wykonywana jest działalność 

gospodarcza to wsparcie na zakup i montaż takiej instalacji podlegać będzie przepisom o 

pomocy publicznej. 

Ponadto, jeżeli energia (ciepła woda) wytwarzana w mikroinstalacji będzie wykorzystywana 

do prowadzenia działalności rolniczej (np. ze względu na brak odrębnych przyłączy dla 

budynków mieszkalnych i gospodarskich), to wsparcie przyznane na tę instalację musi być 

przyznane na podstawie przepisów o pomocy publicznej w sektorze rolnym. 

Zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz orzeczeniami 

Trybunału Sprawiedliwości kwestia „działalności gospodarczej” odnosi się do wszelkiej 

działalności polegającej na oferowaniu na rynku towarów i usług. Definicja działalności 

gospodarczej według unijnego prawa konkurencji jest znacznie szersza niż w prawie 

krajowym. Z punktu widzenia prawa unijnego nie ma znaczenia, czy działalność ma 

charakter zarobkowy. 

W związku z powyższym, w przypadku rolników, o występowaniu pomocy de minimis nie 

będzie decydował fakt zarejestrowania w KRUS, czy ARiMR, lecz prowadzenie działalności 

gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku wytworzonych towarów i usług, czyli 

konkurowaniu z innymi podmiotami.  

Jedynie dofinansowanie instalacji dla rolników wytwarzających produkty wyłącznie na swoje 

potrzeby i osób nie prowadzących działalności rolniczej, czy pozarolniczej nie stanowi 

pomocy publicznej (dotyczy instalacji innych niż on-grid) i nie obliguje do stosowania 

wymogów w zakresie pomocy de minimis w naborze 3.1. Rozwój OZE. 

Pomocą de minimis będą objęte wszystkie instalacje połączone z zewnętrzną siecią 

odbiorczą (on grid). Patrz informacja powyżej. 
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IV. Informacja dotycząca wskaźników emisji jednostkowej 

CO2 dla projektów OZE 

W celu ujednolicenia zasad określania redukcji emisji gazów cieplarnianych zaleca się 

przyjęcie następujących wartości emisji jednostkowej: 

 

a) w zakresie wytwarzania  energii cieplnej należy uwzględnić: 

Rodzaj paliwa 
Wskaźniki emisji [Mg 

CO2/MWh] 

Wskaźniki emisji 

[Mg CO2/GJ] 

Benzyna silnikowa 0,249 0,0692 

Olej napędowy 0,267 0,0742 

Olej opałowy 0,279 0,0775 

Antracyt 0,354 0,0983 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 0,0947 

Węgiel podbitumiczny 0,346 0,0961 

Węgiel brunatny 0,364 0,1011 

Gaz ziemny 0,202 0,0561 

Odpady (oprócz biomasy) 0,330 0,0917 

Drewno (biomasa) 0,000 0,0000 

Olej roślinny 0,000 0,0000 

Biodiesel 0,000 0,0000 

Bioetanol 0,000 0,0000 

Energia słoneczna 0,000 0,0000 

Energia geotermalna 0,000 0,0000 

 

Wartości ww. wskaźników są zgodne z Poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP)?” – Tabela 6. Standardowe wskaźniki emisji, s. 114 (emisja 

standardowa).  

W przypadku budynków, dla których trudno ustalić emisję dotychczasowych źródeł 

ciepła, można wykorzystać emisję CO2eq dla węgla podbitumicznego (o wartości 

energetycznej < 24 GJ/Mg: emisja według Podręcznika SEAP=0,346 tCO2eq/MWh). 

Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw. Podejście 

to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy. 

 

b) W zakresie wytwarzania  energii elektrycznej wskaźnik emisji jednostkowej CO2/1MWh 

energii elektrycznej z uwzględnieniem strat (czyli u odbiorcy końcowego) wynosi 0,825 

Mg CO2/MWh. 

 

Wartość wskaźnika podano według publikacji KOBIZE „WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2 

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji 

zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 

rok” (16.06.2016 r.). 

 

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
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Wyżej wymienione wartości wskaźników jednostkowej emisji zaleca się stosować podczas 

obliczeń wartości wskaźników rezultatu, w tym związanych z kryteriami oceny merytorycznej 

jakościowej, dla projektów z zakresu OZE. 

 

V. Czy inna jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) 

może być partnerem projektu parasolowego? 

Zgodnie z § 5 Regulaminu konkursu partnerem projektu parasolowego może być inna 

jednostka samorządu terytorialnego. Partnerem mogą być również pozostałe podmioty 

uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE. Należy 

jednak mieć na uwadze, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 11 Regulaminu konkursu jeden podmiot 

uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu może być 

samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie. 

 

VI. Czy projekt parasolowy może być realizowany w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”? 

Projekty parasolowe będą mogły być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”  

i wówczas wymagane będzie przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego. Program 

funkcjonalno-użytkowy powinien być kompletny (tj. zawierać stronę tytułową, część opisową 

i część informacyjną) oraz przedstawiać charakterystyczne parametry określające wielkość 

obiektu lub zakres robót budowlanych, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz pozostałe informacje wskazane 

w rozdziale 4 Rozporządzenia 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 (j.t. Dz. U. 

2013 r. poz. 1129). 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku projektów parasolowych ze względu na to, że 

szczegółowa lokalizacja instalacji OZE podczas ubiegania się przez gminy o dofinansowanie 

nie będzie znana, w dokumentacji projektu: 

 w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznej wymagane jest przedłożenie 

uproszczonej dokumentacji, która przedstawiać będzie podstawowe parametry ilościowe 

i jakościowe planowanych do zastosowania instalacji (parametry wzorcowe, rodzaje 

proponowanych OZE, moc jednostkowa, liczba instalacji poszczególnych rodzajów, 

zasadnicze rozwiązania instalacyjne, podłączenie do instalacji budynku, typowe rozwiązania 

w zakresie automatyki i sterowania, typowe schematy technologiczne i przyłączeniowe itd.). 

Zaleca się, aby dokumentacja ta była przygotowana przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane (w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych), 

 nie jest wymagane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami, ani 

szczegółowe określenie nieruchomości w studium wykonalności, 

 nie jest wymagane opracowanie audytów energetycznych lub efektywności 

energetycznej,  

 w studium wykonalności lub w dokumentacji technicznej konieczne jest 

przedstawienie dokładnych i uzasadnionych obliczeń dotyczących prognozowanej ilości 

wytworzonej energii (w poszczególnych instalacjach i w projekcie ogółem). 
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VII. Jak Instytucja Zarządzająca będzie traktowała przypadek, w 

którym w wyniku realizacji projektu parasolowego nie zostanie 

zrealizowany cały zadeklarowany we wniosku zakres rzeczowy 

(np. zamiast 1000 szt. instalacji przewidzianych we wniosku 

zostanie zrealizowanych 800 szt. instalacji z powodu wycofania 

się z udziału w projekcie części odbiorców ostatecznych)? 

Kwestie dotyczące dokonywania zmian w projekcie reguluje § 19 wzoru umowy 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zatwierdzonego przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 209/4185/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

Zgodnie z zapisami § 19 ust. 6 umowy, Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej zmiany 

dotyczące projektu przed ich wprowadzeniem, jednak nie później niż w dniu zakończenia 

realizacji projektu (wskazanym w § 3 ust.1 pkt. 2 umowy). W przypadku, gdy zmiany dotyczą 

zakresu rzeczowego projektu, Beneficjent zgłaszając zmianę stosuje wzór określony w 

załączniku nr 7 do umowy tj. wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie 

rzeczowym projektu. 

W tym kontekście należy dokonać analizy, czy planowane zmiany spowodują zmianę 

zakładanych wskaźników realizacji projektu. Należy pamiętać, że zmiany wskaźników są co 

do zasady niedopuszczalne. Zmiany te mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody 

IZ. Wymaga przy tym podkreślenia, że zmiany zakładanych wskaźników mogą powodować 

zwrot części lub całości finansowania. 

Ponadto, mając na uwadze zapisy § 19 umowy o dofinansowanie, należy zaznaczyć, że po 

otrzymaniu od beneficjenta zgłoszenia o planowanej zmianie w projekcie, IZ sprawdza, czy 

istnieje ryzyko, że w przypadku wprowadzenia tej zmiany, projekt przestałby spełniać kryteria 

wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by mógł on otrzymać dofinansowanie. 

Biorąc pod uwagę przykład mówiący o zmniejszeniu liczby zamontowanych instalacji 

solarnych w stosunku do ilości wskazanej we wniosku o dofinansowanie, np. w sytuacji gdy 

część mieszkańców zrezygnuje lub nie będzie mogła uczestniczyć w realizacji projektu, 

należy zwrócić uwagę na fakt, że niniejsza zmiana może powodować zmianę zakładanych 

wskaźników będących podstawą uzyskania punktów w trakcie oceny merytorycznej. W takim 

przypadku wniosek o dofinansowanie może wymagać ponownej oceny merytorycznej 

projektu, przeprowadzonej w oparciu o Kryteria wyboru projektów odnoszące się do Osi 

Priorytetowej III Czysta energia dla projektów parasolowych. W wyniku przeprowadzenia 

ponownej oceny merytorycznej projektu (dla omawianego przypadku), beneficjent może, w 

wyniku zmiany zakresu rzeczowego projektu otrzymać mniejszą liczbę punktów 

m.in. w kryterium 2 – Moc zainstalowana, kryterium 3 – Roczna redukcja ekwiwalentu CO2, 

kryterium 4 – Liczba gospodarstw domowych. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnych 

konsekwencji powstałych w wyniku zmian w projekcie, będzie możliwa do podjęcia przez IZ 

na etapie indywidualnego rozpatrywania zmiany zakresu rzeczowego projektu. 

VIII. Czy ustalając Regulamin naboru ostatecznych odbiorców, w 

świetle wymogu trwałości projektu można w nim zawrzeć 

klauzulę „Do udziału w projekcie nie kwalifikują się budynki, 

zamieszkiwane wyłącznie przez osoby w wieku ponad 80 lat, 

które nie mają następców, którzy oświadczą, że będą 
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zamieszkiwać budynek przez minimum 10 lat od zamontowania 

instalacji”? 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) NR 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 Państwa członkowskie i Komisja zobowiązane są do podejmowania 

odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną. Podczas przygotowania i wdrażania programów realizowanych 

z wykorzystaniem środków unijnych należy przestrzegać ww. zasady.  

Zgodnie z zapisami SZOOP i treścią informacji dotyczącej projektów parasolowych 

umieszczonej na stronie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/862-

informacja-dotyczaca-projektow-parasolowych beneficjent zobowiązany jest do wybrania 

ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze. 

Dodatkowo projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi spełniać kryteria merytoryczne 

dopuszczające standardowe wśród których znajduje się kryterium pn. „Zasada zapobiegania 

dyskryminacji”. 

W związku z powyższym w regulaminie naboru ostatecznych odbiorców nie jest 

dopuszczalne zawarcie ograniczenia treści: „ostatecznymi odbiorcami wsparcia nie mogą 

być osoby, które ukończyły 80 lat”.  

Należy równocześnie dodać, że beneficjent odpowiada za spełnienie wymogu zachowania 

trwałości projektu. 

IX. Czy jest dopuszczalna sytuacja, w której udział odbiorców 

ostatecznych w projekcie w momencie składania wniosku 

wyniesie 30% (umożliwi to uzyskanie 15 punktów w ramach 

kryterium nr 5) a jednocześnie gmina będzie wnioskować o 

uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WP na poziomie 

85%? Po uzyskaniu dofinansowania gmina zwróci na rzecz 

odbiorców ostatecznych kwotę równą różnicy wniesionego 

wkładu minus 15%. 

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego jakościowego dla działania 3.1 Rozwój OZE - 

projekty parasolowe (załącznik nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 

2014-2020) „Uo” definiowane jest jako udział ostatecznych odbiorców wsparcia w 

finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu – jest to kwota zadeklarowana we wniosku 

jako wkład własny Wnioskodawcy wniesiony do projektu przez odbiorców ostatecznych. 

Wnioskodawca ma możliwość wyboru wysokości wkładu własnego, który zostanie ujęty we 

wniosku o dofinansowanie.  

Jeżeli Wnioskodawca chce uzyskać dodatkową liczbę punktów w ramach kryteriów oceny 

merytorycznej, zwiększając udział procentowy ostatecznych odbiorców w finansowaniu 

projektu powyżej 15%, wówczas decyduje się na obniżenie dofinansowania ze środków 

unijnych poniżej 85%. Suma wnioskowanej kwoty dofinansowania i wkładu finansowego 

Wnioskodawcy musi być równa sumie kosztów kwalifikowalnych projektu, a więc 

proponowane w zapytaniu rozwiązanie nie jest możliwe. 

 

 Montaż finansowy wniosku o dofinansowanie przedstawia poniższy schemat.  

 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/862-informacja-dotyczaca-projektow-parasolowych
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/862-informacja-dotyczaca-projektow-parasolowych
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Udział ostatecznych odbiorców będzie podlegał kontroli i jeżeli okaże się, że jest on niższy 

niż oceniony we wniosku o dofinansowanie może się to wiązać z korektą finansową 

(zwrotem całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami). 

X. Czy rodziny wielodzietne, które nie otrzymują zasiłku 

rodzinnego, mogą być zaliczane do gospodarstw domowych 

dotkniętych ubóstwem energetycznym? 

W Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

RPO WP 2014-2020 (Załącznik nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 

2014-2020) dla Działania 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe), zdefiniowane zostały 

gospodarstwa domowe dotknięte problemem „ubóstwa energetycznego”. Zgodnie z tą 

definicją, za gospodarstwa domowe dotknięte problemem „ubóstwa energetycznego” 

uważane są m.in. gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne i/lub 

rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.  

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach 

rodzinnych, za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

mających prawo do zasiłku rodzinnego. W związku z powyższym, rodziny wielodzietne, które 

nie otrzymują zasiłku rodzinnego nie stanowią gospodarstwa domowego dotkniętego 

problemem „ubóstwa energetycznego”. Kwestia „ubóstwa energetycznego” nie będzie 

również dotyczyła bezpośrednio osób objętych Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie 

Dużej Rodziny. 

Dodatkowe 5 punktów w ramach niniejszego kryterium przyznawane będzie wyłącznie w 

projektach, w których co najmniej 10% liczby gospodarstw domowych, w których 

zainstalowane będzie OZE, dotknięta jest problemem „ubóstwa energetycznego”. 

XI. Jak kwalifikować osoby, którym przyznano jednorazowe 

świadczenie rodzinne okolicznościowe, np. z tytułu urodzenia 

dziecka, w odniesieniu do kryterium jakościowego nr 4 dot. 

ubóstwa energetycznego?  

Zgodnie z definicją gospodarstwa domowego dotkniętego problemem „ubóstwa 

energetycznego” zawartą w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 (Załącznik nr 3a do SZOOP RPO 

WP 2014-2020) dla Działania 3.1 Rozwój OZE, gospodarstwa domowe, których członkom 

przyznano jednorazowe świadczenie rodzinne okolicznościowe nie mogą być traktowane 

jako dotknięte problemem ubóstwa energetycznego. 

Wydatki 
kwalifikowane 
projektu (100%) 

Dofinansowanie 
(wkład UE) 

Wkład własny 
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XII. Czy, aby skorzystać z dofinansowania w ramach działania 

3.1 RPO, wymagane jest posiadanie przez wnioskodawcę 

planu gospodarki niskoemisyjnej? 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) nie będzie warunkował wsparcia w ramach Działania 

3.1 Rozwój OZE, natomiast zgodność projektu z PGN będzie premiowana na etapie oceny 

merytorycznej jakościowej. 

Projekt otrzyma dodatkowo 5 punktów, jeśli będzie wynikał z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej gminy, na terenie której będzie realizowany.  

Powyższe oznacza, że projekt powinien być ujęty w zadaniach zaplanowanych do realizacji 

w ramach PGN-u. 

XIII. Czy Wnioskodawcy korzystający z usług PEC w celu 

ogrzewania budynku oraz / lub przygotowywania ciepłej wody 

użytkowej mogą starać się o udział w programie i skorzystać z 

dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych? 

Celem działania 3.1 Rozwój OZE jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

zatem interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii 

elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych. W związku z powyższym, w 

ramach niniejszego działania nie występują ograniczenia w zakresie możliwości instalacji 

źródeł OZE służących do wytwarzania energii cieplnej w przypadku budynków podłączonych 

do sieci ciepłowniczej. Wnioskodawcy korzystający z usług PEC mogą ubiegać się 

o wsparcie na montaż instalacji kolektorów słonecznych (dotyczy to również projektów 

parasolowych, w których ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą osoby fizyczne -  

mieszkańcy danej gminy). 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu na fakt, iż ciepło sieciowe jest preferowane 

przez Komisję Europejską w perspektywie 2014-2020 niedopuszczalne jest odłączenie 

budynków od sieci ciepłowniczej, celem instalacji innego źródła energii. 

XIV. Kiedy należy przeprowadzić nabór ostatecznych odbiorców 

     wsparcia w ramach projektów parasolowych? 

Rozstrzygnięcia o wyborze mieszkańców do udziału w projekcie przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie, o ile zostaną dokonane z zachowaniem otwartej, przejrzystej 

i niedyskryminującej procedury są wskazane (choć nie są niezbędne). Pozwoli 

to m.in. na bardziej stabilne określenie zakresu projektu i przyspieszy jego realizację. Dla 

oceny, czy procedura przebiegała w sposób gwarantujący jej otwarty i niedyskryminujący 

charakter, decydujący będzie sposób komunikacji z mieszkańcami i realne umożliwienie im 

zapoznania się z warunkami i możliwością zgłoszenia udziału w projekcie. W tym aspekcie 

należy podkreślić, że krótki termin na przyjmowanie zgłoszeń może wpłynąć na ryzyko skarg, 

a ich skala i zasadność może mieć decydujące znaczenie w ocenie, czy procedura była 

przeprowadzona zgodnie z wymogami dokumentów programowych RPO. 

Niezwykle ważne jest zatem prawidłowe i przejrzyste przeprowadzenie i udokumentowanie 

wszystkich czynności związanych z wyborem ostatecznych odbiorców oraz udzielaniem 
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i upublicznianiem informacji. Procedury wyboru ostatecznych odbiorców mogą być 

przedmiotem kontroli ze strony IZ RPO oraz innych instytucji kontrolnych. 

XV.  Czy mieszkańcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

(członkowie wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni) mogą 

ubiegać się o wsparcie w ramach projektów parasolowych? 

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

mogą być partnerem projektu parasolowego, w którym wnioskodawcą będzie jednostka 

samorządu terytorialnego a ostatecznym odbiorcą wsparcia będą osoby fizyczne 

(mieszkańcy danej gminy). 

„Projekty parasolowe” w działaniu 3.1 zakładają, że instalacje będą wytwarzać energię na 

potrzeby własne gospodarstw domowych. Nie przewiduje się ograniczeń co do rodzaju 

budynków mieszkalnych (jedno lub wielorodzinnych) jednak wytwarzana z OZE energia 

może zasilać instalację wewnętrzną, z której korzysta dane gospodarstwo domowe – 

odbiorca ostateczny, wybrany przez gminę w otwartej i niedyskryminującej procedurze. 

Energia nie powinna być przeznaczona do zasilania instalacji w częściach wspólnych 

budynków.  

Wspólnoty i spółdzielnie mogą być partnerami projektu parasolowego w działaniu 3.1 Rozwój 

OZE, ale nie mogą być odbiorcami ostatecznymi, którymi są tylko osoby fizyczne. 

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą być odbiorcami ostatecznymi pod warunkiem, 

że gmina przewidzi taki zakres dla projektu parasolowego oraz, że jest techniczna możliwość 

podłączenia danego urządzenia OZE z instalacją w mieszkaniu odbiorcy ostatecznego. Bez 

względu na rodzaj budynku, ostateczni odbiorcy muszą być wybrani przez gminę w drodze 

otwartej i niedyskryminującej procedury. 

Natomiast spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach 

działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. 

XVI. Czy w przypadku instalacji kolektorów słonecznych, 

wyposażenie zbiornika gromadzącego c.w.u. w grzałkę 

elektryczną może stanowić koszt kwalifikowalny projektu? 

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne są wydatki w zakresie przedsięwzięć 

dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania danej instalacji OZE. Ponadto, kwalifikowane są wydatki poniesione na 

urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z urządzeń OZE (akumulatory, 

zbiorniki na c.w.u., itd.) oraz wydatki poniesione na urządzenia i instalacje niezbędne do 

podłączenia jednostki wytwarzającej energię w oparciu o OZE do instalacji odbiorczej 

(elektrycznej, ogrzewania, c.w.u.). 

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku kolektorów słonecznych, wyposażenie zbiornika 

na c.w.u. w grzałkę elektryczną służącą do wspomagania układu solarnego w okresach 

mniejszego nasłonecznienia będzie kosztem kwalifikowanym, gdyż grzałki elektryczne są 

zazwyczaj standardowymi elementami zbiorników c.w.u. w instalacji solarnej. 

Podobną kwestię stanowi możliwość kwalifikowania dwuwężownicowego zbiornika na c.w.u. 

Tzw. solarne zbiorniki c.w.u. wyposażone są zawsze w dwie wężownice, gdyż w przypadku 



16 
 

instalacji solarnej regułą jest praca w układzie biwalentnym, a więc w parze z drugim źródłem 

energii, wykorzystywanym do podgrzewania wody wtedy, kiedy ciepła ze słońca jest zbyt 

mało, by osiągnęła ona pożądaną temperaturę. Nie ma więc uzasadnienia technicznego 

zakup instalacji solarnej i montażu zbiornika z tylko jedną wężownicą. Mając na uwadze 

zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, 

zgodnie z którymi kwalifikowane są wydatki na zakup urządzeń i roboty budowlane związane 

z ich montażem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz fakt, że instalacja 

OZE nie będzie jedyną instalacją c.o., c.w.u. a jedynie uzupełnieniem istniejącej, koszt 

podłączenia zbiornika solarnego (dwuwężownicowego) należy uznać za kwalifikowany.  

Zbiorniki wyposażone w grzałki elektryczne mogą pojawić się również w zestawieniu z 

instalacjami fotowoltaicznymi. W takiej sytuacji grzałka służy do zamiany energii elektrycznej 

wytworzonej przez panel i jej magazynowaniu w formie energii cieplnej. W odniesieniu do 

takich rozwiązań, w ramach wydatków kwalifikowanych uwzględnić można zbiornik i grzałkę, 

gdyż stanowią one magazyn energii. 

Nie należy kwalifikować do dofinansowania wydatków związanych z urządzeniami, które są 

typowymi odbiornikami energii – np. odbiorczych instalacji c.o., c.w.u. (poza elementami 

przyłączeniowymi źródła OZE), sprzętu AGD, oświetlenia itd. 

 

Przykładowe rozwiązania dot. instalacji OZE i kwalifikowania wydatków przedstawia 

poniższy schemat: 

 

Wydatki kwalifikowane mogą obejmować: Wydatki kwalifikowane mogą obejmować: 

- kolektor solarny, 

- instalację przyłączeniową, 

- zbiornik c.w.u. wyposażony w grzałkę 

awaryjną i „drugą wężownicę” podłączoną 

do głównego źródła ciepła, 

- układ kontrolno – pomiarowy. 

- panel fotowoltaiczny, 

- instalację przyłączeniową, 

- zbiornik c.w.u. wyposażony w grzałkę 

awaryjną i „drugą wężownicę” podłączoną 

do głównego źródła ciepła, 

- układ kontrolno – pomiarowy. 

 


