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Szanowna Pani, 

 

 W związku z przesłanym drogą elektroniczną zapytaniem z dnia 4 lipca 2017r. 
poniżej przedstawiam odpowiedź na pytanie. 
PYTANIE: 

W związku z naborem w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach 
zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, (Dz. U. poz. 1570 z 
późn. zm.) mam do Państwa prośbę o wyjaśnienie pewnej kwestii. Starając się o 
dofinansowanie na założenie systemu fotowoltaiki, który, poprzez wytwarzanie energii 
na potrzeby własne, ma za zadanie obniżenie kosztów eksploatacyjnych firmy. Z racji, iż 
wielkość wyprodukowania energii z w/w systemu oraz ilość zużywanego prądu jest 
oparta tylko na danych prognozowanych, nie jesteśmy w stanie zapewnić o tym, że tego 
prądu np. nie będzie za dużo. Przepisy zawarte w Ustawie o Odnawialnych Źródłach 
Energii z dnia 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami regulują tą kwestię umożliwiając 
podłączenie instalacji przedsiębiorstwa do sieci dystrybucyjnej. Operator energetyczny 
jest zobowiązany do przyłączenia instalacji oraz odkupu energii, podpisując stosowną 
umowę. Ponadto bilansowanie energii w okresach półrocznych sprawiło, że nie ma 
potrzeby magazynowania energii w akumulatorach, ponieważ oddawana do sieci czynna 
energia elektryczna będzie odejmowana od końcowego rachunku. Co w takiej sytuacji? 
Co z nadwyżką wyprodukowanej energii? Czy można ten prąd sprzedać, magazynować 
starając się o dofinansowanie z wymienionego działania? I jeszcze pytanie: Czy można 
podpisać umowę z elektrownią, która ewentualnie odbierała by ten prąd? Czy 
inwestycja uznana może być za koszt kwalifikowany? 

Nabór na działanie 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w tym 
podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach ogłoszony przez LGD Dolina Stobrawy 
odbywa się w dniach 26.06 – 10.07.2017 r. w związku z tym zwracam się z uprzejmą 
prośbą o potraktowanie sprawy priorytetowo i udzielnie odpowiedzi na postawione 
pytania w jak najszybszym możliwie czasie.  
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ODPOWIEDŹ: 

W przypadku ubiegania się o pomoc na operacje dotyczącą rozwijania działalności 
gospodarczej, koszty kwalifikowalne powinny być zgodnie m.in. z §17 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 24 września 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 oraz uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia celu oraz 
racjonalne. 

W kwestiach montażu mikroinstalacji oraz rozliczania energii ze źródeł 
odnawialnych, należy zapoznać się z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 
lutego 2015 r. z późń. zm.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie możliwości 
przyznania pomocy na daną operację będą podejmowane w indywidualnych 
przypadkach na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz załączonych 
do niego dokumentów. 
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Sprawę prowadzi Dagmara Czernecka – tel. 77 44 83 223, e-mail: d.czernecka@opolskie.pl  


