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Program AGROENERGIA 
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Część I
WFOSiGW

Część II
NFOŚiGW

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

kW oraz nie większej niż 
50 kW) oraz towarzyszące magazyny 

energii)

Biogazownie i małe elektrownie 
wodne 

(o mocy nie większej niż 500 kW)

Dotacja, pożyczka Dotacja, pożyczka

Struktura programu



Program Agroenergia

Budżet Programu Agroenergia: 200 mln zł, w tym:

1) Dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153,4 mln zł

2) Dla zwrotnych form dofinansowania – do 46,6 mln zł
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Agroenergia 
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła                  

i towarzyszące magazyny energii



Program Agroenergia część 1)

❑ Okres wdrażania Programu

Realizacja programu: 2019 – 2027, przy czym:

▪ podpisywanie umów do 31.12.2025 r.

▪ wydatkowanie do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 30.12.2027 r. na

rzecz WFOŚiGW

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).



Część 1) Mikroinstalacje PV, 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.

Program Agroenergia część 1)



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.

UWAGA: Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane

z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

Program Agroenergia część 1)



❑ 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).
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❑ Koszty kwalifikowane: 

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

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

❑ Koszty niekwalifikowane:

- podatek od towaru i usług (VAT),

- audyt energetyczny,

- nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
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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.
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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 lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w

zakresie usług rolniczych.

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.

Program Agroenergia część 1)



Program Agroenergia część 1)
Intensywność dofinansowania



Program Agroenergia część 1)
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.
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Program Agroenergia część 1)

Przykład: 

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 = 65 105,69 zł

Kwota dofinansowania : 65 105,69 * 0,2= 13 021,14 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: 162 601,63 zł netto     Koszt PC: 26 829,27 zł netto

Dofinansowanie: 21 138,21 zł (13% kosztu netto PV) + 5 365,85 zł (20% kosztu 
netto do PC) +10 000 zł (bonus) = 36 503 zł.
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Program Agroenergia część 1)

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, 162 601,63 zł netto

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

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

Maksymalny koszt kwalifikowany dla magazynów energii: 162 601,63 zł * 0,5 = 81 300,82 zł

Kwota dofinansowania magazynu energii : 81 300,82 zł* 0,2 = 16 260,16 zł

Łączna maksymalna kwota dofinansowania: 21 138,21 zł (PV)  + 16 260,16 zł (ME) = 37 
398,37 zł
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Program Agroenergia część 1)

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),



Program Agroenergia część 1)

✓ 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.

https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-
towarzyszace-magazyny-energii/ (Dokumentacja Programu, pkt 2)



Program Agroenergia cz.1) – kroki do uzyskania 
dofinansowania

1. Wniosek można pobrać na Portalu Beneficjenta, po uprzednim założeniu konta.

2. Po przygotowaniu wniosku należy przesłać zapisaną wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik
PDF, niepodpisany, nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu
Beneficjenta.

3. Następnie składamy wersję podpisaną wniosku (wraz z załącznikami):

• za pomocą Profilu Zaufanego (jest to zalecana przez nas droga, przyspieszająca wpływ wniosku) lub 
przy użyciu podpisu kwalifikowanego

lub

• po wydrukowaniu podpisaną własnoręcznie wersję wniosku (wraz z załącznikami), należy złożyć 
osobiście w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym na parterze lub wysłać 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 2) oraz podpisanej (o której mowa w pkt 3). 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.



Założenie konta – Portal beneficjenta
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Dokumentacja dot. Wniosku o dofinansowanie dla Części I 
Programu Agroenergia
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Dokumentacja dot. Wniosku o dofinansowanie dla Części I 
Programu Agroenergia



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 okres 12 mies. (kserokopie potwierdzone za zgodność z

oryginałem) – tylko dla zadań na instalację fotowoltaiczną/wiatrową

Program Agroenergia część 1)



LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 

„AGROENERGIA. CZĘŚĆ 1) MIKROINSTALACJE, POMPY CIEPŁA I TOWARZYSZĄCE MAGAZYNY 

ENERGII”

▪ 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.

Program Agroenergia część 1)



Agroenergia – Część 1 - kontakt

agroenergia@wfos.krakow.pl



Program Agroenergia część 2)

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne (wdrażana przez NFOŚiGW - aktualny 
nabór w terminie od 20.07.2021 r. do 30.09.2022 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. 



Program Agroenergia część 2)
Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

 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. Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić

więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwarzania energii.



Program Agroenergia część 2)

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.



Program Agroenergia część 2)

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 30.09.2022 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)

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”

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).                                                                        

Program Agroenergia część 2)



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

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. 

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

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.)
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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

