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ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI 
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW  

WFOŚIGW W KATOWICACH 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

PONOSI REDAKCJA.

KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

  N arodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
ogłosił nabór wniosków do pro-

gramu priorytetowego „Energia dla wsi”, 
który powstał w wyniku współpracy 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 
Celem programu jest zwiększenie wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miej-
skich. Budżet dla tego naboru wynosi 
100 mln zł, a całkowity budżet progra-
mu to 1 mld złotych. Program realizo-
wany będzie do 2030 roku, przy czym 
zobowiązania, rozumiane jako podpi-
sywanie umów, podejmowane będą do 
31.12.2028 r., a środki wydatkowane  
będą do 31.12.2030 r.

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ   
  Z PROGRAMU?  

Z programu mogą skorzystać:
1. rolnicy, czyli osoby fizyczne, jednost-

ki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej oraz osoby prawne, 
które w ramach działalności rolniczej 
prowadzonej przez okres co najmniej 
12 miesięcy, prowadzili:

• gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym, położo-
ne w ramach zabudowy zagrodowej 
w rozumieniu przepisów o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych,

• dział specjalny produkcji rolnej.
W przypadku osoby fizycznej, gdy in-

stalacja OZE będzie służyła prowadze-
niu działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł energii, beneficjentem programu 
może być rolnik z zarejestrowaną daną 
działalnością.
2. spółdzielnie energetyczne i jej człon-

kowie będący przedsiębiorcami,
3. powstające spółdzielnie energetyczne 
– spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, 
której przedmiotem działalności jest 
wytwarzanie energii elektrycznej lub 
biogazu, lub ciepła, w instalacjach odna-
wialnego źródła energii i równoważenie 
zapotrzebowania energii elektrycznej lub 
biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrze-
by własne spółdzielni energetycznej i jej 
członków, która zamierza ubiegać się  
o umieszczenie jej danych jako spół-
dzielni energetycznej w wykazie spół-
dzielni energetycznych.

  NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WPARCIE    
  W RAMACH PROGRAMU?  

W ramach programu rolnicy  mogą 
otrzymać dofinansowanie na:
• instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe 

o mocy powyżej 50 kW nie większej 
niż 1 MW,

• elektrownie wodne i biogazownie rol-
nicze o mocy powyżej 10 kW nie więk-
szej niż 1 MW,

• magazyn energii pod warunkiem zin-
tegrowania ze źródłem realizowanym 
w ramach inwestycji jw.

Natomiast istniejąca spółdzielnia 
energetyczna lub jej członek lub po-
wstająca spółdzielnia energetyczna  
w ramach programu może ubiegać się  
o dofinansowanie na:
• instalacje fotowoltaiczne, instalacje 

wiatrowe, elektrownie wodne i bio-
gazownie o mocy powyżej 10 kW nie 
większej niż 10 MW,

• magazyn energii pod warunkiem zin-
tegrowania ze źródłem realizowanym 
w ramach inwestycji jw.

  DOFINANSOWANIE W RAMACH   
  PROGRAMU „ENERGIA DLA WSI”  

Wsparcie z programu „Energia dla wsi” 
można uzyskać w formie dotacji lub po-
życzki. W przypadku dofinansowania do 
instalacji fotowoltaicznych lub turbin 
wiatrowych możliwe jest ubieganie się 
o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwa-
lifikowanych – maksymalnie będzie to 
jednak 25 mln, a w przypadku bioga-
zowni i elektrowni wodnych dochodzi 
także możliwość starania się o dotację 
w wysokości nawet do 65 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji – przy czym 
kwota nie będzie mogła przekroczyć 
20 mln złotych. Dofinansowanie będzie 
pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Zgodnie z regulaminem programu do-
finansowanie można otrzymać wyłącz-
nie na inwestycje, które rozpoczną się 
po złożeniu wniosku. Nie można więc 
rozpocząć budowy instalacji fotowolta-
icznej, a potem złożyć wniosek. Regu-
lamin programu precyzuje, że poprzez 
„rozpoczęcie inwestycji” rozumiane jest:
• podjęcie robót budowlanych,
• złożenie zamówienia na urządzenia  

i maszyny,

• złożenie jakiegokolwiek innego praw-
nie wiążącego zobowiązania, które 
uczyni inwestycję nieodwracalną.

  TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA   
  WNIOSKÓW  

Nabór wniosków odbywa się w trybie 
ciągłym od 25 stycznia do 15 grudnia 
2023 r. lub do wyczerpania przewidzia-
nej puli środków. Wnioski o pożycz-
ki i dotacje należy składać wyłącznie  
w wersji elektronicznej przez Generator 
Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), 
dostępny na stronie Generatora wnio-
sków o dofinansowanie GWD (https://
gwd.nfosigw.gov.pl/). 

O zachowaniu terminu złożenia wnio-
sku decyduje data jego wysłania przez 
GWD na skrzynkę podawczą Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej znajdującą się na 
elektronicznej Platformie Usług Admini-
stracji Publicznej (ePUAP). Wnioski, któ-
re wpłyną po terminie lub w niewłaściwej 
formie będą odrzucone. Wnioskodawcy 
będą informowani odrębnym pismem  
o wyniku oceny.

Program „Energia dla wsi” jest szansą 
na znaczącą transformację energetycz-
ną na obszarach wiejskich. Realizacja 
programu przyczyni się do zwiększenia 
dostępności inwestycji odnawialnych 
źródeł energii dla rolników oraz wszyst-
kich zainteresowanych współpracą  
w ramach spółdzielni energetycznych, 
a dzięki temu inwestycje OZE na ob-
szarach wiejskich będą miały wymiar 
lokalny, tzn. będą wykorzystywały lokal-
nie dostępne zasoby oraz odpowiadały 
lokalnym potrzebom.

JUSTYNA KAPITAN
Dział Rolnictwa Ekologicznego

 i Ochrony Środowiska

Źródło:
https://www.gov.pl/web/ 
nfosigw/energia-dla-wsi

RUSZYŁ PROGRAM 
„ENERGIA DLA WSI”
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