ZAŁĄCZNIK NR 5
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

I.

Koszty kwalifikowalne w zakresie instalacji fotowoltaicznej obejmują:

1. opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót (o ile przepisy prawa
wymagają zgłoszenia – dotyczy np. instalacji lokalizowanych w strefie ochrony
konserwatorskiej);
2. dostawę modułów fotowoltaicznych;
3. dostawę falownika;
4. dostawę konstrukcji wsporczej;
5. dostawę okablowania i zabezpieczeń;
6. dostawę elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepustów przez elementy
konstrukcyjne budynku;
7. dostawę urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych
z falownika;
8. prace instalacyjne obejmujące montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach
2-7;
9. przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej instalacji;
10. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej;
11. opcjonalnie – dostawa elementów i montaż instalacji odgromowej chroniącej samą
instalację fotowoltaiczną.

Do obowiązków Wykonawcy w związku z wykonaniem instalacji w ramach kosztów
kwalifikowalnych należy:
1. wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej;
2. wykonanie wymaganych testów i pomiarów instalacji i sporządzenie stosownego
protokołu;
3. sporządzenie protokołu odbioru instalacji wraz ze wskazaniem wykonanych elementów
rozliczeniowych;
4. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD;
Koszty niewymienione wyżej stanowią koszt niekwalifikowany i nie podlegają dofinansowaniu.

Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy z jednego licznika energii elektrycznej pobierana
będzie energia na potrzeby budynku mieszkalnego oraz działalności gospodarczej
zlokalizowanej w innym obiekcie, bezwzględnym obowiązkiem Grantobiorcy będzie
zapewnienie w ramach kosztów niekwalifikowalnych opomiarowania pozwalającego na
ustalenie zużycia energii odrębnie na potrzeby budynku mieszkalnego oraz działalności
gospodarczej.

II. Koszty kwalifikowalne w zakresie instalacji solarnej obejmują:
1. opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót (o ile przepisy prawa
wymagają zgłoszenia – dotyczy np. instalacji lokalizowanych w strefie ochrony
konserwatorskiej);
2. dostawę kolektorów słonecznych;
3. dostawę zasobnika;
4. dostawę przewodów rurowych;
5. dostawę pomp obiegowych;
6. dostawę elementów zabezpieczających przewody rurowe, przepustów przez elementy
konstrukcyjne budynku, złączek, połączeń niezbędne do budowy instalacji;
7. dostawę urządzeń pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji (licznik ciepła
wytworzonego w instalacji solarnej);
8. prace instalacyjne obejmujące montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach
2-7 oraz połączenie z istniejącą instalacją c.w.u.;
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji;
10. przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji.

Do obowiązków Wykonawcy w związku z wykonaniem instalacji w ramach kosztów
kwalifikowalnych należy:
1. wykonanie wymaganych testów i pomiarów instalacji i sporządzenie stosownego
protokołu;
2. sporządzenie protokołu odbioru instalacji wraz ze wskazaniem wykonanych elementów
rozliczeniowych;
Koszty niekwalifikowane obejmują wszelkie koszty dotyczące działań niewymienionych jako
kwalifikowane.

