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 Dotyczy projektu grantowego pn.: „Ekoenergia - montaż instalacji 
fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce” 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo z 26 kwietnia 2022 r. (nr UG-V.042.00001.2022,  
UG-V.KW-00200/22) dot. przedmiotowego projektu informuję, że Instytucja 
Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 dopuszcza możliwość, w trakcie okresu 
trwałości, rozbudowy instalacji fotowoltaicznych wykonanych przez 
grantobiorców w ramach projektu ze środków własnych bądź innych źródeł 
dofinansowania. Przedmiotowa rozbudowa zgodnie z pismem beneficjenta 
rozumiana jest jako: 

1. wykonanie niezależnej instalacji z nowym inwerterem, wpiętej w ten 
sam licznik, co instalacja wykonana w ramach projektu (przy założeniu 
braku ingerencji w instalację wykonaną w ramach grantu);  

2. dołożenie paneli do istniejącej instalacji, jeśli jest to technicznie 
wykonalne, bez wymiany urządzeń nabytych w ramach grantu. 

Powyższa zmiana jest możliwa z zachowaniem następujących warunków: 
1. instalacje rozbudowane w oparciu o już istniejące instalacje 

(dofinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020) nie zostaną 
przewymiarowane, tj. nadal będą spełniać wymagania konkursu 
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19; 

2. rozbudowane instalacje będą wykorzystywane wyłącznie na 
potrzeby własne mieszkańców (a nie na cele o charakterze gospodarczym); 

3. stopień osiągnięcia wskaźników (tj. Produkcja energii elektrycznej  
z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE oraz Stopień 
redukcji PM 10) powinien wynikać z rzeczywistej produkcji energii 
elektrycznej wytworzonej wyłącznie z infrastruktury dofinansowanej  
ze środków unijnych. 

Ponadto należy zaznaczyć, iż wszelkie planowane przez beneficjenta 
zmiany nie mogą wpłynąć negatywnie na cel oraz wskaźniki projektu, w tym 
na efekt ekologiczny. 
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Podkreślam, że postępowanie beneficjenta w powyższym zakresie musi być zgodne z zapisami  
w Regulaminie realizacji projektu grantowego oraz Umowie powierzenia grantu. 

Jednocześnie przypominam, że grantodawca czyli beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za 
realizację merytoryczną, formalno-prawną i finansową zadania oraz za jego prawidłowe rozliczenie. 
Odpowiada również za kontrolę poszczególnych grantobiorców i przedsięwzięć przez nich 
realizowanych, zgodnie z przyjętym trybem i zasadami przeprowadzania kontroli. Grant (dotacja) może 
być udzielone po zakwalifikowaniu danego grantobiorcy do wsparcia, tj. po spełnieniu przez 
grantobiorcę warunków wskazanych przez beneficjenta projektu grantowego.  

Warunkiem ostatecznego uznania wydatków za kwalifikowalne jest zgodność z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym w szczególności ustaw w zakresie 
Prawa zamówień publicznych m.in. w odniesieniu do naliczania kar umownych oraz możliwości 
aneksowania umów z wykonawcami. 

W przesyłanej korespondencji proszę o powoływanie się na ID projekt tj. 031A/20 oraz inicjały 
opiekuna: AL. 
 
Z poważaniem, 
 
/-/ Barbara Malcharek 
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Dokument podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 
 


