
Szanowni Państwo 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Opatów 

 

 

W dniu 3 lutego 2017 roku w Kielcach odbyło się spotkanie wójtów, 

burmistrzów i prezydentów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego                  

w Kielcach oraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, gdzie przedstawione zostały 

ogólne warunki ubiegania się gmin o dotację w ramach działania 3.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (tzw. 

projekty parasolowe) oraz programy przygotowane przez Fundusz do realizacji  

w 2017r.  

Pozwolą Państwo, że w tej informacji ograniczę się jedynie do działania 3.1 

RPO Województwa Świętokrzyskiego, jako że beneficjentem tego działania  

(konkursu) będzie gmina a ci z Państwa, którzy zdecydują się na udział w tym 

projekcie będą odbiorcami ostatecznymi (użytkownikami instalacji). 

 

Uwaga! Regulamin zawierał będzie szczegółowe informacje oraz warunki i 

ukaże  

się w momencie ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego w II kwartale b.r. a niniejszą informację przekazuję 

Państwu w oparciu o wiedzę uzyskaną na spotkaniu oraz posiłkując się 

regulaminem ogłoszonego już konkursu na działanie 3.1 na 

indywidualne instalacje OZE – projekty parasolowe w województwie 

podkarpackim. 

 



1. Na ten projekt pod nazwą „Parasol” Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego przeznaczył ponad 37 mln zł. (z możliwością 

ewentualnego zwiększenia tej kwoty). 

2. Wice – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Piotr Żołądek                 

w imieniu Zarządu Woj. Św. poinformował, że ze względu na duże 

zainteresowanie gmin (mieszkańców) Zarząd podjął wstępną decyzję           

o dofinansowaniu środkami unijnymi w wysokości 60%.  

3. Co do zasady energia wytworzona przez montowane instalacje powinna 

być zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych 

uczestniczących w projekcie tzn. zasilać instalacje w budynkach 

mieszkalnych.  

4. Odbiorcą ostatecznym ( użytkownikiem instalacji) może być także osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działalność rolniczą            

(nie mogą być spółki prawa handlowego, jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).  

Uwaga! Jeżeli w budynku, na którym będzie zamontowana mikroinstalacja OZE    

            wykonywana jest  działalność gospodarcza to dotacja na zakup i montaż  

            podlegać będzie przepisom o pomocy publicznej.  

 Podobnie będzie z działalnością rolniczą, gdzie o występowaniu pomocy       

de minimis nie będzie decydował fakt zarejestrowania w KRUS czy 

ARMiR, lecz fakt oferowania na rynku wytworzonych towarów  i usług 

(fakt konkurowania z innymi podmiotami).  

 

5. Co do rozliczeń podatku VAT w tym projekcie, to ze spotkania w 

Kielcach wynika, że jeśli instalacja wykorzystywana będzie przez osoby 

fizyczne tylko w ramach gospodarstwa domowego to podatek VAT może 

być kosztem kwalifikowanym, natomiast z regulaminu podkarpackiego 

programu parasolowego wynika, że podatek VAT nie może być 

wydatkiem kwalifikowanym. Warto przy tym dodać, że kwalifikacja 



podatku VAT podnosi koszty projektu a jednym z kryterium oceny 

projektu jest wartość dofinansowania - efektywność kosztową projektu  

(moc – im większa tym lepiej, liczba użytkowników instalacji – im 

większa tym lepiej, wartość projektu – im mniejsza tym lepiej).  

6. Wstępnie określony limit przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

to projekty o zainstalowanej mocy 0,5 MW – 2,0 MW. 

7. Jest duże prawdopodobieństwo (graniczące z pewnością), że 

dofinansowane zostaną tylko instalacje: fotowoltaiczne, paneli 

słonecznych i pomp ciepła z zastrzeżeniem, że ostateczny odbiorca 

(użytkownik instalacji) może zamontować tylko jeden rodzaj instalacji. 

8. W projekcie raczej nie będą mogli brać udziału ci mieszkańcy, których 

budynki nie zostały jeszcze oddane do użytku, dlatego, ze projekt musi 

być zakończony najpóźniej do końca grudnia 2018r. a ewentualne 

opóźnienie oddania budynku do użytku przez użytkownika instalacji 

(odbiorcy ostatecznego) mogłoby zagrozić osiągnięciu celów całego 

projektu.  

9. Co do udziału finansowego ostatecznych odbiorców (mieszkańców)                

w projekcie to wstępnie zakładam, że będzie on całkowity (40%)                      

z ewentualną preferencją dla grupy użytkowników instalacji 

(mieszkańców) dotkniętych ubóstwem energetycznym, bo udział tej grupy 

w projekcie dodaje projektowi 10 pkt.  

10. Ewentualne przyłączenie instalacji do sieci zewnętrznych realizowane 

będzie przez ostatecznego odbiorcę instalacji i operatora sieci 

dystrybucyjnej (zakład energetyczny) przy wsparciu gminy jako 

organizatora projektu.  

11. Co do wyboru ostatecznych odbiorców to beneficjent (Gmina Opatów) 

zobowiązany jest do ich wybrania w otwartej, przejrzystej                                            

i niedyskryminującej kogokolwiek procedurze.  Oznacza to konieczność 



opracowania i upublicznienia regulaminu przyjmowania zgłoszeń od 

Państwa jako przyszłych użytkowników instalacji.  

 

Zatem do czasu ogłoszenia regulaminu prowadzone będą jedynie 

spotkania informacyjne i badania ankietowe (bezimienne) w sołectwach i 

radach osiedlowych dotyczące zainteresowania Państwa montażem 

konkretnych instalacji OZE.  

12. Zatem przystępujemy do opracowania regulaminu i wzorów dokumentów 

bo choć do zgłoszenia konkursu jest jeszcze co najmniej 2 (dwa) miesiące 

to jest on jednoetapowy i do wniosku musimy załączyć wszystkie 

wymagane dokumenty. 

13. Jeżeli zechcą Państwo zapytać o kwestie indywidualne dotyczące tego 

programu to najlepiej proszę przesłać (zostawić w sekretariacie) pisemne 

pytania  i wtedy udzielimy odpowiedzi w możliwie krótkim czasie.  

 

 

                                                                                             Andrzej Chaniecki 

                                                                                                    Burmistrz 

 


