
Zainwestujmy razem

w środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kraków, 4 listopada 2021 r.

Szkolenie z Programu „Agroenergia 2021”

Warsztaty realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”



Projekt Doradztwa Energetycznego

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura
i Środowisko na 
lata 2014-2020

I Oś priorytetowa 
„Zmniejszenie 

emisyjności 
gospodarki”

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycznej
w budynkach”

Poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego

oraz przedsiębiorstw w 
zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE”

Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE 

Zadania Doradców Energetycznych:
• doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrożenia, monitorowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
• doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia inwestycji w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz 

gospodarki niskoemisyjnej;
• przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, 

spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach oraz dla lokalnych przedsiębiorców;
• udostępnianie informacji o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE;
• weryfikacja audytów energetycznych.
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Część I

Agroenergia 2021

Instalacje PV, instalacje wiatrowe, 
pompy ciepła (o mocy większej 
niż 10 kW oraz nie większej niż 

50 kW) oraz towarzyszące 
magazyny energii)

Dotacja, pożyczka

(o mocy nie większej niż 500 kW) 

WFOŚIGW NFOŚIGW



Budżet Programu Agroenergia: 200 mln zł, w tym:

1)Dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 400 tys. zł

2)Dla zwrotnych form dofinansowania – do 46 600 tys. zł

Budżet przeznaczony na aktualne nabory:

- Agroenergia, Część 1) (WFOŚiGW):  Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 50 mln zł,

- Agroenergia, Część 2) (NFOŚiGW):  Kwota alokacji  dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74,5 mln zł:, 
w tym dotacje – do 48,4 mln. zł, pożyczki – do 26,1 mln. zł  

- Budżet Programu Agroenergia, cz. I, w województwie małopolskim do roku 2027 – 2 mln.  zł

Okres wdrażania:

Program Agroenergia będzie realizowany w latach 2019-2027. 

Koszty kwalifikowane:

- Okres kwalifikowalności kosztów w ramach wniosku o dofinansowanie od dnia jego złożenia do 30.06.2027r. 

- Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu 
kwalifikowanego.

- Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia (wpływu) pierwszego wniosku w wersji            

papierowej albo przez ePUAP do WFOŚiGW (dotyczy części I Programu).
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Agroenergia 2021

 Część I

 Część II

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Nabór wniosków w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze (aktualnie: 20.07.2021r.
do 20.12.2021r., lub do wyczerpania alokacji środków).

Okres wdrażania Programu



Część 1) Mikroinstalacje , pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

1 ) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu :

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż
50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, (konieczne wcześniejsze
przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia),

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą
ciepła, sprzężone w jeden układ (konieczne wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który
rekomenduje zastosowanie pompy ciepła),

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia
działalności rolniczej.

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem
dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych
w pkt. 1).

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje
Punkt Poboru Energii)!

*Dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy
czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.

Agroenergia 2021
• Pomoc publiczna horyzontalna 

na ochronę środowiska.
• Przedsięwzięcie nie może być 

rozpoczęte przed dniem 
złożenia WoD.

• Wyłącznie refundacja.
• Zakończenie przedsięwzięcia 

= przyłączenie OSD,    
protokół odbioru.

• Urządzenia muszą być 
instalowane jako nowe, 
wyprodukowane w ciągu 24 
miesięcy przed montażem.

• Trwałość 3 lata.
• Dofinansowanie nie może być 

udzielone na instalacje 
sfinansowane lub realizowane 
z innych środków publicznych,       
z wyłączeniem środków 
zwrotnych z WFOŚiGW.



Rozpoczęcie przedsięwzięcia - zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji,
których dotyczy wniosek o dofinansowanie (a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu
w innej formie) – może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie przedsięwzięcia – przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy
kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów
energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołów odbioru (do 12 m-cy od złożenia wniosku
o dofinansowanie).

Koszty kwalifikowane:

Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych
przedsięwzięciem,

Koszty niekwalifikowane:

- podatek od towaru i usług (VAT),

- audyt energetyczny,

- nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

Agroenergia 2021



Beneficjent

1) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok
przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

2) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok
przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub
działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności
wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa
stanowi kod PKD 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt
gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

W przypadku składania wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy
przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego (zgodnie z pkt 1) lub
działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych (zgodnie z pkt 2).

01.61.Z: Działalność usługowa 
wspomagająca produkcję 
roślinną.

01.62.Z :Działalność usługowa 
wspomagająca chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich.

01.63.Z :Działalność usługowa 
następująca po zbiorach.
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Intensywność dofinansowania:

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia
wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na
podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy
czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem
udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane
równolegle w ramach projektu.

Agroenergia 2021



Jak obliczamy dofinansowanie?

Koszt kwalifikowany = kwota netto:
1. Kwota dofinansowania dla pojedynczej instalacji 20 kW:
Koszt instalacji 85 000 zł brutto (wliczony podatek VAT 23 %)
Koszt netto wówczas wynosi: 85 000,00 zł / 1.23 = 65 105,69 zł netto 
Koszt kwalifikowany = 65 105,00 zł
Kwota dofinansowania : 65 105,00 * 0,2= 13 021,00 zł (kwota jest mniejsza niż 15 000 zł)
2. Kwota dofinansowania dla hybrydy (PV 40 kW + PC 15 kW):
Koszt PV : 200 000,00 zł brutto   Koszt PC.:33 000,00 zł brutto
Koszt PV: 162 601,00 zł netto     Koszt PC: 26 829,00 zł netto
Dofinansowanie: 21 138,00 zł (13% kosztu netto PV) + 5 365,00 zł (20% kosztu netto do PC) 
+10 000 zł (bonus) = 36 503 zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, 
tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa 
wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, 
dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej 
obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje 
się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Agroenergia 2021



3. Kwota dofinansowania dla towarzyszących magazynów energii (np. PV + magazyn energii):

Warunek:

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt 
kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Koszt instalacji PV: 200 00,00 zł brutto, 162 601,00 zł netto

Kwota dofinansowania PV: 21 138,00 zł (13%)

Koszt magazynu energii: 123 000,00 zł brutto, 100 000,00 zł netto

Maksymalny koszt kwalifikowany dla magazynów energii: 162 601,00 zł * 0,5 = 81 300,00 zł

Kwota dofinansowania magazynu energii : 81 300,00 zł* 0,2 = 16 260,00 zł

Łączna maksymalna kwota dofinansowania: 21 138,00 zł (PV)  + 16 260,00 zł (ME) = 37 398,00 zł

Agroenergia 2021



Audyt energetyczny: 

Kto może go sporządzić?

Opracowanie winno zostać sporządzone przez certyfikowanego instalatora OZE w zakresie pomp ciepła lub
uprawnioną osobę do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Jakie inwestycje wymagają sporządzenia audytu energetycznego?

pompy ciepła oraz instalacje hybrydowe (pompa ciepła + instalacja PV lub elektrownia wiatrowa)

Jakie jest zakres audytu energetycznego?

Zakres audytu energetycznego został omówiony w dokumencie: „Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego
dla projektów dotyczących pomp ciepła realizowanych w ramach Programu priorytetowego „Agroenergia” Część 1)
Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

Dostępnym na stronie:

https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/

(Dokumentacja programu – pkt 4)

Agroenergia 2021



Podstawa prawna korzystania z ulgi inwestycyjnej - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.0.1256) – Art. 13. 

Art. 13 Ulga inwestycyjna -Ustawa o podatku rolnym

1.Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz 

obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

-jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna



Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział w programie 
"Agroenergia"?

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli 

wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami 

czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt 

(burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. 

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.



- Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego
podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja -
w wysokości 25 %udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

- Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

- Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną
w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

- Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej
w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich
na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1 Ustawy.

Ulga inwestycyjna



Ulga inwestycyjna, przykład:

Roczny podatek opłacany przez rolnika – 1359 zł

Koszt inwestycji – 40 000 zł

Wysokość ulgi:

25% z 40 000 zł = 10 000 zł

Rozliczenie ulgi:

10 000 zł : 1359 zł/rok = 7,4 lat

Przez pierwsze 7 lat rolnik nie będzie musiał płacić podatku rolnego.

Ulga inwestycyjna



LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „AGROENERGIA. CZĘŚĆ 1) MIKROINSTALACJE, 

POMPY CIEPŁA I TOWARZYSZĄCE MAGAZYNY ENERGII”

- Umowa dzierżawy (jeżeli dotyczy) – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego/działalności rolniczej/działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych

co najmniej rok przed złożeniem wniosku – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanych użytków rolnych (ilość hektarów) – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Oświadczenie dotyczące instalacji – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu

- Faktury dot. zużycia energii elektrycznej za rok 2020 (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) – tylko dla zadań na instalację

fotowoltaiczną/wiatrową

- Formularz dotyczący pomocy publicznej (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu

- Uproszczony audyt energetyczny – tylko dla zadań na pompę ciepła/instalację hybrydową

- Zgoda współwłaściciela na realizację zadania (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu

- Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu

Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo żądania dokumentów uzupełniających.
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Kryteria dostępu:
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Kryteria dostępu (c.d):



Kryteria jakościowe dopuszczające:
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Kryteria jakościowe dopuszczające:
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Agroenergia 2021
Program Agroenergia, część I Programu – możliwość finansowania w formie zwrotnej:

WFOŚiGW w Krakowie udzielić może dofinansowania w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto, z zastrzeżeniem, że
łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych
netto przedsięwzięcia.

- oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli
ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% (odsetki od przekazanych środków płatne są
od następnego miesiąca po otrzymaniu pierwszej transzy pożyczki),

- pożyczki udzielane są na okres min. 3 lat od dnia pod podpisania umowy. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat (łącznie
z okresem karencji),

- pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przed terminem
spłaty określonym w umowie pożyczki. O zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki należy pisemnie poinformować Fundusz,

- okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 (dwóch) lat od daty podpisania umowy,

- pożyczki nie podlegają umorzeniu,

- przyznanie pożyczki uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i ustanowienia zabezpieczenia,

- w przypadku ubiegania się o pożyczkę należy złożyć odrębny wniosek.

Wszystkie zasady udzielania pożyczek w Programie Agroenergia zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru wniosków w ramach programu 
priorytetowego Agroenergia, część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-
mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/ (patrz: Dokumentacja Programu, pkt 2)



Agroenergia - kroki do uzyskania dofinansowania
1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem naboru wniosków.

2. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Portalu Beneficjenta – zarejestruj się:

•rejestracja jako osoba fizyczna – przejdź>> Dodatkowa instrukcja (CZĘŚĆ A) – przejdź>>

•rejestracja jako osoba prawna (prowadzącą działalność) – przejdź>>

3. Zaloguj się na Portalu Beneficjenta i pobierz formularz wniosku z zakładki OFERTY FUNDUSZU -> PROGRAMY I KONKURSY zgodnie z instrukcją (CZĘŚĆ B).

4. Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza” (żadne pole
nie może wyświetlać się na czerwono, status wniosku musi być „poprawny”) a następnie zapisz prawidłowo wypełniony wniosek na swoim dysku.

5. Prześlij zapisaną wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF, niepodpisany, nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu
Beneficjenta.

6. Złóż wersję podpisaną wniosku (wraz z załącznikami):

•za pomocą Profilu Zaufanego (jest to zalecana przez nas droga, przyspieszająca wpływ wniosku):

• nie posiadasz podpisu kwalifikowanego? Podpisz wniosek (wraz z załącznikami) elektronicznie Profilem Zaufanym i wyślij go zgodnie z instrukcją –
przejdź>>)

• posiadasz podpis kwalifikowany? Podpisz wniosek (wraz z załącznikami) używając swojego certyfikatu, a następnie wyślij wniosek Profilem Zaufanym 
ze swojego konta INSTYTUCJI

•lub wydrukuj wniosek (wraz z załącznikami), podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli dotyczy) i złóż osobiście w siedzibie Funduszu w pojemniku 
specjalnym na parterze lub wyślij pocztą tradycyjną na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa w pkt 5) oraz podpisanej (o której mowa w pkt 6). Obie wersje
muszą mieć taką samą sumę kontrolną (suma kontrolna to ciąg znaków generujący się pod kodem kreskowym na górze pierwszej strony. Suma ta powtarzana
jest na każdej stronie więc nie można wymieniać pojedynczych stron. Suma zmienia się po każdej zmianie wprowadzonej we wniosku.

https://portal.wfos.krakow.pl/
https://portal.wfos.krakow.pl/register_of
https://docs.google.com/document/d/1WGnnpEAQVbihhWsiCqbTW1t_LSeiIbtBIagUDG0eWW8/edit
https://portal.wfos.krakow.pl/register
https://portal.wfos.krakow.pl/
https://docs.google.com/document/d/1WGnnpEAQVbihhWsiCqbTW1t_LSeiIbtBIagUDG0eWW8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ORizfIX42tTrW9hIXkm_iDXCspSzzJ5ZOMomFRX2KUw/edit#heading=h.17ej3gve6e


Założenie konta



Dokumentacja dot. Wniosku o dofinansowanie 
dla Części I Programu Agroenergia



Dokumentacja dot. Wniosku o dofinansowanie 
dla Części I Programu Agroenergia



Agroenergia – Część 1 - kontakt

agroenergia@wfos.krakow.pl
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Pytania Ekodoradców: 

1. Czy przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie muszą być realizowane na terenach rolnych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami programowymi do dofinansowania kwalifikują się rodzaje przedsięwzięć:

Ponadto, prosimy zwrócić uwagę,
że formularz wniosku o dofinansowanie
wymaga podania miejsca lokalizacji
inwestycji (może być tożsama
z miejscem zamieszkania/siedzibą
przedsięwzięcia lub inna niż miejsce
zamieszkania/siedziba przedsięwzięcia).

Ponadto podkreślić należy, że we wniosku o dofinansowanie znajduje się informacja:  
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Najczęściej zadawane pytania przez Wnioskodawców:

1.Kiedy mogę zakończyć inwestycję?

Odpowiedź: Po złożeniu wniosku zadanie można realizować i zakończyć niezależnie od tego czy otrzymał/a Pan/Pani 
już decyzję w sprawie wniosku. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację od przyznania dotacji, można wstrzymać się 
z realizacją do czasu podpisania umowy. Realizacja musi zakończyć się najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od złożenia 
wniosku.

2. Czy wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika, a jeśli tak czy pełnomocnictwo może być zwykłe
czy notarialne?

Odpowiedź: Wniosek musi zostać wypełniony na właściciela/współwłaściciela/dzierżawcę nieruchomości i to ta
osoba musi podpisać wszystkie dokumenty, natomiast jako maila do kontaktu można podać osobę merytoryczną.
Konto na Portalu Beneficjenta również musi być założone na Wnioskodawcę, przy czym osoba merytoryczna
(pełnomocnik) może podać swojego maila zakładając konto.

3. Dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego/działalności rolniczej/działalności gospodarczej
w zakresie usług rolniczych co najmniej rok przed złożeniem wniosku - jaki to dokument i jaka instytucja go
wystawia?
Odpowiedź: Może być to zaświadczenie z Gminy lub nakaz płatniczy z 2020 i 2021 roku.
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Najczęściej zadawane pytania (c.d.):

4. Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanych użytków rolnych (ilość hektarów) - jaki to dokument i jaka
instytucja go wystawia?

Odpowiedź: Może być to zaświadczenie z Gminy lub nakaz płatniczy (aktualny).

5. Formularz dotyczący pomocy publicznej - czy wypełnienie formularza i jego dołączenie jest wymagane?

Odpowiedź: Złożenie tego formularza zależne jest od odpowiedzi na pytanie w punkcie F.1. Jeżeli odpowiedź brzmi 
TAK - formularz się nie dołącza. Jeżeli odpowiedź brzmi NIE - należy formularz dołączyć (pokaże się dodatkowe pole 
we wniosku z taką informacją).

6. Czy Agroenergia wyklucza ulgę termomodernizacyjną?

Odpowiedź: Zapis w Pkt 7, ppkt 1 lit h) Regulaminu naboru wniosków wskazano: „h) W przypadku przedstawienia 
kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia 
w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę 
otrzymanego dofinansowania”
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Najczęściej zadawane pytania (c.d.):
7. Chcę złożyć wniosek na budynek nowo budowany, a nie posiadam faktur za energię elektryczną za 2020 roku.
Czy mój wniosek zostanie odrzucony?
Odpowiedź: W przypadku nowo budowanych nieruchomości wniosek może być złożony, jednak należy dostarczyć
dokument, z którego będzie wynikało planowane zużycie i/lub moc przyłączeniowa. Należy spełniać zapis Programu,
który mówi że planowana produkcja służy zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu
prowadzenia działalności rolniczej (punkt 9 Regulaminu naboru wniosków).

8. Czy rolnik, który w swoim gospodarstwie rolnym posiada 3 liczniki energii (każdy jest innym Punktem Poboru
Energii - PPE) chciałby „na każdym liczniku” założyć instalację fotowoltaiczną. Czy powinien złożyć 3 wnioski?
Odpowiedź: Na każdy punkt PPE/każdą instalację należy złożyć oddzielny wniosek. W przypadku, posiadania kilku
Punktów Poboru Energii i realizacji kilku instalacji jednego typu, na każdą z nich należy złożyć osobny wniosek
o dofinansowanie.

9. Jaką przyjąć wysokość podatku VAT we wniosku planując montaż instalacji fotowoltaicznej?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
•8% - domy prywatne o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 wchodzące w skład gospodarstw rolnych, pod
warunkiem, że instalacja fotowoltaiczna jest wykorzystywana na potrzeby domu, a nie na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej
•23% - instalacje fotowoltaiczne montowane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
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Pytania dotyczące rozliczeń: 

1. Kiedy następuje wypłata środków?
Odpowiedź: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo pismo z potwierdzeniem zawarcia umowy. Na tej
podstawie po zakończeniu zadania przedkładają Państwo dokumenty do rozliczenia (wniosek o płatność, faktury/rachunki
opłacone, protokoły/oświadczenia, dokumentację fotograficzną z realizacji, ewentualnie inne). Po pozytywnej weryfikacji
dokumentów następuje przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

2. Co jeżeli poniosę inny koszt niż został wpisany we wniosku?
Odpowiedź: Jeśli koszt zadania w rzeczywistości wyjdzie większy niż został wpisany we wniosku to większy będzie wkład
własny Beneficjenta, dotacja nie ulegnie zmianie. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków WFOŚiGW w Krakowie
zastrzega możliwość zmniejszenia przyznanego dofinansowania.

3. Co powinny uwzględniać faktury/rachunki/protokół?
Odpowiedź: Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem.
Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały,
zainstalowane elementy i wykonane prace.
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Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne (wdrażana przez NFOŚiGW - aktualny nabór 
w terminie od 20.07.2021 r. do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków).

 Dotacja, pożyczka.

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: 

a) biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu 
rolniczego,

b) elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest 
obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

 Trwałość instalacji 5 lat.

 Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

 Pomoc publiczna horyzontalna na ochronę środowiska.

 Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków 
publicznych. 
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BENEFICJENCI

1) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem
wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

2) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem
wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie
usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot
działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla
zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).
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Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

 Koszty kwalifikowane: 

Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych 
źródła wytwarzania energii.

 Intensywność dofinansowania:

1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:

3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. 
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Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

Warunki dofinansowania w formie pożyczki: 

 Oprocentowanie:

❖ na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
❖ na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej

ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych.

 okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat.
 okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od

daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż
12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 pożyczka nie podlega umorzeniu.
 Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku - studium wykonalności wraz z modelem finansowym.



Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy 

użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie      

od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Terminy i sposób składania wniosków Część 2)

Agroenergia 2021

https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie


LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„AGROENERGIA. CZĘŚĆ 2 BIOGAZOWNIE ROLNICZE I MAŁE ELEKTROWNIE WODNE”

Agroenergia 2021

1. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.    

2. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy. 

3. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ o liczbie hektarów wchodzących w skład gospodarstwa.          

4. Nakaz płatniczy podatku rolnego CO2.

5. Dokumenty finansowe właściwe dla danego typu Wnioskodawcy określone w Załączniku.                                        

6. Historia podstawowego rachunku bankowego (zestawienie obrotów) potwierdzające osiągnięte wpływy i wydatki.  

7. Metodyka wyliczania redukcji CO2.   

8. Uproszczony schemat technologiczny (całego projektu).                                                                        

9. Dokument potwierdzający posiadanie prawa do gruntów (nieruchomości), na których będzie realizowane przedsięwzięcie (o ile nie ma księgi 
wieczystej).                                                                                                                 

10. Zgoda właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego terenu, na którym realizowane ma być przedsięwzięcie, na jego realizację, w przypadku, 
gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ww. terenu (jeżeli dotyczy).

11. Dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa.                                                

12. Udokumentowanie źródeł finansowania (jeżeli dotyczy).                                                                        

13. Studium wykonalności. 



LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„AGROENERGIA. CZĘŚĆ 2 BIOGAZOWNIE ROLNICZE I MAŁE ELEKTROWNIE WODNE”

Agroenergia 2021

14. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami 
(w formacie *.xls).

15. Załączniki wymagane w zakresie pomocy publicznej, określone w Załączniku.

16. Udokumentowanie zbytu energii elektrycznej.

17. Udokumentowanie zapewnienie odbioru energii cieplnej.

18. Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego zakresu rzeczowego wskazanego w harmonogramie rzeczowo –
finansowym.

19. Decyzja środowiskowa obejmująca cały zakres inwestycji (o ile dotyczy).

20. Pozwolenie wodnoprawne (dotyczy małej elektrowni wodnej).

21. Umowa przyłączeniowa lub warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

22. Listy intencyjne lub umowy wstępne lub umowy potwierdzające dostawy substratów niezbędnych do eksploatacji 
instalacji.

23. Udokumentowanie zagospodarowania osadu pofermentacyjnego i odcieków w ilości przedstawionej w Studium 
Wykonalności.

24. Oświadczenie, iż w ramach projektu zastosowane będą urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed 
dniem montażu.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne
(w materiałach: ZMIANA_LISTA_ZAŁĄCZNIKÓW_docx.)

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne


Studium wykonalności 

Agroenergia 2021

1. Studium Wykonalności stanowi rozszerzenie i uzupełnienie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowania przedsięwzięcia, które wypełniane są w Generatorze NFOŚiGW (GWD).

2. Studium Wykonalności składa się z dwóch części: opisowej oraz obliczeniowej (model finansowy).

3. W GWD ww. części Studium Wykonalności stanowią osobne załączniki.

4. Część obliczeniowa Studium Wykonalności, niezależnie od formy składania wniosku o dofinansowanie, może zostać
przesłana do NFOŚiGW jedynie w wersji elektronicznej przy użyciu GWD w formie aktywnego modelu finansowego.

Szczegółowy zakres Studium Wykonalności dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

Dokument: instrukcja_studium_wykonalnosci_agroenergia.docx

https://archiwum.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2080/1/7/instrukcja_studium_wykonalnosci_agroenergia.docx


Agroenergia – Część 1 - kontakt

agroenergia@wfos.krakow.pl



Agroenergia – Część 2 - kontakt

agroenergia@nfosigw.gov.pl

Agnieszka Ciechomska
agnieszka.ciechomska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-960

mailto:agnieszka.ciechomska@nfosigw.gov.pl
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UŻYTECZNE LINKI:

Zapoznaj się dokładnie z dokumentami Programu „Agroenergia” (w tym między innymi: regulaminem naboru,
zasadami Programu, informacjami na temat procedury składania wniosków, dostępnymi na stronie:

https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-
towarzyszace-magazyny-energii/

Informacje na temat Programu dostępne są także na stronach NFOŚiGW:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-
elektrownie-wodne

(drugi link dotyczy części 2 i finansowania biogazowni oraz MEW – realizacja przez NFOŚiGW)

https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022


Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo@wfos.krakow.pl


