
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA  
3.1 ROZWÓJ OZE – KONKURS OGÓLNY  
I KONKURS DEDYKOWANY DLA MOF  

 

I. Czy udział w aukcji energii OZE, przed złożeniem wniosku w działaniu 3.1 
Rozwój OZE, narusza efekt zachęty? 

1. Pomoc publiczna na podstawie art. 40 oraz art. 41 Rozporządzenia KE nr 651/2014 

może być udzielona tylko w przypadku wystąpienia tzw. efektu zachęty. Wymóg ten 

wynika z art. 6 ww. Rozporządzenia KE, zgodnie z którym „uznaje się, że pomoc 

wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego 

pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub 

rozpoczęciem działalności”. 

 

2. Jako rozpoczęcie prac rozumiane jest: 

 rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją lub 

 pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub 

 inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna 

 w zależności od tego co nastąpi najpierw. 

 „Nieodwracalność inwestycji” odnosi się do braku możliwości jednostronnego wycofania 

się bez poniesienia szkody, w tym związanej z utratą zainwestowanych środków 

finansowych, poniesieniem kar umownych itd. 

 Rozpoczęciem prac nie jest: 

 zakup gruntu,  

 wykonanie działań przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń  

i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności.    

 

3. Mając na uwadze zasady i zakres obowiązków uczestników akcji OZE na sprzedaż 

energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii określone 

w ustawie o OZE oraz regulaminach aukcji - złożenie oferty i wygranie aukcji oraz 

podpisanie z odbiorcą prawnie wiążącej umowy na sprzedaż energii przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie, skutkuje brakiem efektu zachęty.  

 W konsekwencji nie będzie możliwe udzielenie pomocy publicznej na realizację 

projektu na podstawie art. 40 i 41 Rozporządzenia KE nr 651/2014. 

 

II. Informacja w zakresie mocy instalowanej jednostki OZE. 

 

Realizacja działań w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE) dzielona jest między 

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) a Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIiŚ) w oparciu o moc instalowanej elektrowni / jednostki. Wskazana demarkacja odnosi się 

do mocy instalowanej jednostki OZE, czyli pojedynczej instalacji (wyodrębnionego zespołu 
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urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych 

w jednym miejscu przyłączenia).  

Przykład: 

W ramach jednego projektu realizowane są 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 

1,5 MWe każda. Taki projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020, gdyż 

pojedyncza instalacja nie przekracza limitu mocy wynikającego 

z demarkacji. Natomiast, w przypadku, gdy jedna z instalacji OZE wchodząca w skład projektu 

przekroczy określony w demarkacji limit, to całość projektu kwalifikować się będzie do 

programu krajowego, pod warunkiem, że dany beneficjent będzie uprawniony do otrzymania 

dofinansowania z POIiŚ. 

Projekty o mocy stanowiącej granicę podziału kraj – region (np. o mocy 2,00 MWe  

w przypadku energii słonecznej) będą kwalifikować się do uzyskania wsparcia w ramach 

programów regionalnych. 

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju w piśmie z dnia 22 

grudnia 2016 r. (link do pisma) i odnosi się konkursu parasolowego, konkursu ogólnego oraz 

konkursu dedykowanego dla MOF w ramach działania 3.1 Rozwój OZE. 

 

III. Informacja dotycząca możliwości budowy małej elektrowni wodnej (MEW) 
w ramach działania 3.1 Rozwój OZE. 

 

Dla obecnie trwającego naboru wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, zgodnie  

z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020, projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii 

wodnej mogą dotyczyć wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych. W tym przypadku, 

zastosowanie będą miały warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód 

zgodnie z działaniem 4.1 RPO WP 2014-2020 (projekty będą musiały wykazać zgodność z 

Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Rady 

92/43/EWG (Dyrektywą Siedliskową) oraz być komplementarne do planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym). Oznacza to, iż realizowane mogą być wyłącznie projekty ujęte w 

Masterplanie na liście nr 1 lub na liście nr 2 (pod warunkiem uzyskania zgody Komisji 

Europejskiej). 

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami w SZOOP, możliwa jest wyłącznie budowa, 

przebudowa, rozbudowa hydroelektrowni na już istniejących budowlach piętrzących. 

http://rpo.wrotapodkarpackie.pl/images/dok/2017/FAQ/oze_17.01.17.pdf

