PROGRAM PRIORYTETOWY
Tytuł programu: Agroenergia
ZAKRES OGÓLNY
1. Cel programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
2. Wskaźnik osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:
1)

Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej
170 000 Mg/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 170 000 Mg/rok.

2)

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość
wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 220 MW, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 220 MW.

3)

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu
wynosi co najmniej 2 000 GJ/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 2 000 GJ/rok.

4)

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 5 MW, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 5 MW.

3. Budżet
Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł, w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 400 tys. zł
2)
dla zwrotnych form dofinansowania – do 46 600 tys. zł
ZAKRES SZCZEGÓŁOWY
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
4. Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2019 - 2027, przy czym:
1)
zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,
2)
środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do
31.12.2027 r. na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (dalej: WFOŚiGW).
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5. Terminy i sposób składania wniosków
1)
2)

3)

4)

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Wnioski Beneficjentów końcowych będą przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które
zawrą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW)
umowę udostępnienia środków.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie
internetowej NFOŚiGW.
Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW,
o których mowa w pkt 5.2 i umieszczają na swojej stronie internetowej.

6. Koszty kwalifikowane
1)
2)

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r.1
Koszty kwalifikowane:
a) Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji
objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych
finansowanych w formie leasingu.
b) W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT),
a także kosztów audytu energetycznego.

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania
7.1

Formy dofinansowania

Udostępnienie środków dla WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na dofinansowanie
realizacji przez podmioty wskazane w ust. 7.4 przedsięwzięć wskazanych w ust. 7.5.
7.2

Intensywność dofinansowania

1)

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji
wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:
Dofinansowanie w formie dotacji
moc instalacji [kW] procentowy udział
w kosztach
kwalifikowanych
10 < kW ≤ 30
do 20%
30 < kW ≤ 50
do 13%

2)

3)

nie więcej niż [zł]
15 000
25 000

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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Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu
kwalifikowanego.
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7.3

Warunki dofinansowania

1)

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:
a) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony
środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii
z odnawialnych źródeł energii.
b) Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp
ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy
wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego
montażu w innej formie.
c) Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
d) Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako 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 protokołu odbioru.
e) Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed
montażem.
f) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji)
przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
g) Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane
z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
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.

7.4

Beneficjenci

1)
2)

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentem końcowym programu jest:
a)

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.

b)

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).

7.5

Rodzaje przedsięwzięć

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,
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c)

pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie
wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem 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 układ2, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane
wcześniejszym przeprowadzeniem 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).

3)

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

2

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.
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8.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria oceny wniosków o udostępnienie środków składanych przez WFOŚiGW:
Lp.

NAZWA KRYTERIUM

TAK

1.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

2.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane
załączniki

3.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz
NFOŚiGW

4.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym

5.

Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym

6.

Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna
z programem priorytetowym

NIE

Kryteria oceny wniosków składanych przez Beneficjentów końcowych:

Lp.
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NAZWA KRYTERIUM

TAK

1.

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*)

2.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

3.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane
załączniki

4.

Wnioskodawca mieści się
w programie priorytetowym

5.

W ciągu ostatnich 3 lat3 przed dniem złożenia wniosku WFOŚiGW nie
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy
o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron
– z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

6.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz
WFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

7.

Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz
WFOŚiGW

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym*)

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta przed dniem złożenia
wniosku

w

katalogu

Beneficjentów,

określonym

Okres może być zmieniony w przypadku, gdy wynika z wewnętrznych dokumentów danego WFOŚiGW
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NIE

10.

Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym

11.

Forma i intensywność wnioskowanego
z programem priorytetowym

dofinansowania

są zgodne

*) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE
Lp.

NAZWA KRYTERIUM

I.

ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników
programu priorytetowego.

TAK

NIE

Zasady oceny:
NIE


założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie
wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego;

TAK


2.

założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na
możliwość zakładanego efektu ekologicznego;
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena
analizy alternatywnych rozwiązań).

Zasady oceny:
NIE


analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera
niezbędnych danych uzasadniających wybór);

TAK


analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne
dane uzasadniające wybór);

3.

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: posiadanie środków
na realizację przedsięwzięcia w wysokości pozwalającej na pełne zbilansowanie
przedsięwzięcia po uwzględnieniu ewentualnej dotacji z NFOŚiGW oraz prawo
do dysponowania gruntami na cele inwestycji).

4.

Zastosowane będą nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej niż
w terminie 24 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii
w tej jednostce) – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

5.

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Zasady oceny:
Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi
w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz.
2250).
Negatywna ocena któregokolwiek z ww. kryteriów powoduje odrzucenie wniosku.
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Nie ustala się kryteriów jakościowych punktowych.
9.

Postanowienia dodatkowe

1)

Dla wniosków składanych przez WFOŚiGW w ramach Programu obowiązują „Zasady udzielania
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
WFOŚiGW są odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć zgodnie z warunkami programu, i
osiągane przez Beneficjentów końcowych efekty. Zaleca się objęciem kontrolą nie mniej niż 5%
dofinansowanych przedsięwzięć.
WFOŚiGW zapewnia zgodność pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizuje inne
obowiązki podmiotu udzielającego pomocy publicznej.
Wnioski Beneficjentów końcowych niespełniające kryteriów dostępu podlegają odrzuceniu.
Wnioski nie podlegają ocenie finansowej.
Za naruszenie warunków Programu przewiduje się następujące sankcje:
a. karne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa karnego, w tym przede wszystkim
Kodeksu karnego ale również Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności art. 297 KK
(np. złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo
nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art.
286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą),
b. cywilnoprawne wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem. Główną
sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie
o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza,
o ile Beneficjent przystępując do Programu (składając wniosek, zawierając lub realizując
umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOSiGW lub WFOSiGW. Odpowiedzialność
zakreślona jest do wysokości szkody.

2)

3)

4)
5)
6)
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Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
4.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2027, przy czym:
1)
zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,
2)
środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r.
5.

Terminy i sposób składania wniosków

1)
2)

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie
internetowej NFOŚiGW.

6.

Koszty kwalifikowane

1)
2)

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.4
Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”5,
z zastrzeżeniem, że:
a) W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT);
b) koszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości
nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
(o ile są niezbędne do realizacji inwestycji) z wyłączeniem audytu energetycznego;
c) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem,
że kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”;
d) wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji;
e) wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej,
nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu” oraz koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”;
f) koszty kwalifikowane w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie,
wartości niematerialne i prawne”: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji
objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych
finansowanych w formie leasingu;
g) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania
energii wynosi:

h)

Moc instalacji [kW]

Koszt kwalifikowany

0 < x ≤ 150

do 30 tys. zł/kW

150 < x ≤ 300

do 25 tys. zł/kW

300 < x ≤ 500

do 20 tys. zł/kW

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

4

Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu
kwalifikowanego.
5
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/
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7.

Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1

Formy dofinansowania

1)
2)

Pożyczka
Dotacja.

7.2

Intensywność dofinansowania

1)
2)

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:
Dofinansowanie w formie dotacji
moc instalacji [kW]
0 < x ≤ 150
150 < x ≤ 300
300 < x ≤ 500

procentowy udział w
kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

do 50%

1 800 000
2 200 000
2 500 000

3)

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących
magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go
ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

7.3

Warunki dofinansowania

1)

Dofinansowanie w formie pożyczki:
a) oprocentowanie pożyczki:
a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
b. 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 (Dz. Urz. UE
C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem zapisów lit c-e,
c.
dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, dla
której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących jej
dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające
z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii
ratingu właściwego dla podmiotu dominującego, o ile podmiot dominujący wobec
wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji
spłaty pożyczki,
d. w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia,
utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla wnioskodawcy może być ustalony
na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół średniej ważonej punktów
ratingu uzyskanych przez poszczególnych wspólników, o ile wspólnicy łącznie udzielają
pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,
e. w przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w ust. c – d, będzie wymagane
dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.
b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono
pierwszą transzę środków,
c) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

7.4

daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty
kapitałowej,
d) 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,
e) pożyczka nie podlega umorzeniu.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
(Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych
źródeł energii.
Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez
rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie
pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek
zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną. Przez podjęcie robót
budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane.
Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed
montażem.
Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji)
przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych
środków publicznych.
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).

7.5

Rodzaje przedsięwzięć

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

2)
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8.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU

NAZWA KRYTERIUM

Lp.

TAK

1.

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*)

2.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

3.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane
załączniki

4.

Wnioskodawca mieści się
w programie priorytetowym

5.

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy
o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron
– z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

6.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

7.

Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz
NFOŚiGW

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym*)

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta przed dniem złożenia
wniosku

10.

Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym

11.

Forma i intensywność wnioskowanego
z programem priorytetowym

w

katalogu

Beneficjentów,

określonym

dofinansowania

są zgodne

Maksymalny koszt kwalifikowany instalacji wytwarzania energii nie jest wyższy niż:
Moc znamionowa [kW]

12.

Maksymalny koszt kwalifikowany

0 < x ≤ 150

do 30 tys. zł/kW

150 < x ≤ 300

do 25 tys. zł/kW

300 < x ≤ 500

do 20 tys. zł/kW

Maksymalny koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii (o ile dotyczy):
do 50 % kosztów kwalifikowanych instalacji wytwarzania energii
*) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze/
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NIE

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

I.

ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację
wskaźników programu priorytetowego.

PUNKTY

WAGA

WYNIK
OCENY
(uzyskana
liczba
punktów
x
waga)

0 pkt.
4 pkt.

4

max 16
pkt.

Zasady oceny:
0 pkt.


założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie
wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

4 pkt.


założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na
możliwość zakładanego efektu ekologicznego).
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt.) powoduje odrzucenie wniosku.
2.

Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii
(w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań).

0 pkt.
4 pkt.

4

max 16
pkt.

Zasady oceny:
0 pkt.


analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera
niezbędnych danych uzasadniających wybór).

4 pkt.


analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne
dane uzasadniające wybór).
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt.) powoduje odrzucenie wniosku.
Suma punktów w obszarze I

max 32
pkt.

Dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wymagane jest uzyskanie 100% punktów.
II.

WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń i decyzji
administracyjnych oraz zapewnienie środków finansowych.
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0 pkt.
2 pkt.
5 pkt.

4

max 20
pkt.

Zasady oceny:
0 pkt.





brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej);
projekt nie posiada ostatecznej decyzji środowiskowej obejmującą całą inwestycję;
brak wiarygodnych informacji z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele
inwestycji, posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem
decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych;
brak realistycznego harmonogramu wdrażania projektu.

2 pkt.






realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej);
projekt posiada ostateczną decyzję środowiskową obejmująca całą inwestycję;
wiarygodna informacja z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele
inwestycji, posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej;
realistyczny harmonogram pozyskiwania brakujących pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych
niezbędnych dokumentów zezwalających na realizacje inwestycji;
realistyczny harmonogram wdrażania projektu (weryfikowany powyższymi punktami).

5 pkt.



realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej);
wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami
na cele inwestycji, wymaganą dokumentacje techniczna i projektową, komplet decyzji
administracyjnych zezwalających na realizację przedsięwzięcia (w tym ostateczną decyzję
środowiskową obejmująca całą inwestycję);
 harmonogram wdrażania projektu oraz powyższe elementy wykazują na pełną gotowość
przedsięwzięcia do realizacji.
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt.) powoduje odrzucenie wniosku.
Zastosowane będą nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej
niż w terminie 24 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz
pierwszy energii w tej jednostce) – weryfikowane na podstawie
oświadczenia wnioskodawcy.

2.

0 pkt.
2 pkt.

2

max 4 pkt.

Zasady oceny:
0 pkt.


brak oświadczenia.

2 pkt.
 Wnioskodawca oświadczył, iż w ramach przedsięwzięcia zastosowane będą nowe urządzenia.
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt.) powoduje odrzucenie wniosku.
Suma punktów w obszarze II
Minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50 % możliwych do
uzyskania punktów.
III.

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

1.

Wydatki zaplanowane do poniesienia są niezbędne do realizacji
projektu i osiągnięcia zaplanowanego efektu oraz zgodne
z katalogiem kosztów kwalifikowalnych.
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0 pkt.
3 pkt.

3

max 24
pkt.

max 9 pkt.

Zasady oceny:
0 pkt.


nie wszystkie wydatki zaplanowane do poniesienia są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia
zaplanowanego efektu oraz nie wszystkie wydatki są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych.

3 pkt.


wszystkie wydatki zaplanowane do poniesienia są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia
zaplanowanego efektu oraz zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych.
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt.) powoduje odrzucenie wniosku.
Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach.

2.

0 pkt.
3 pkt.

3

max 9 pkt.

Zasady oceny:
0 pkt.


wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia.

3 pkt.


wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia. Koszty zostały racjonalnie oszacowane.
Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów.
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt.) powoduje odrzucenie wniosku.
max 18
pkt.

Suma punktów w obszarze III
Dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wymagane jest uzyskanie 100% punktów.

max 74
pkt.

Suma punktów z oceny w obszarach I-III
Minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 62 punkty.

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE:
Lp.
I.
1.

NAZWA KRYTERIUM
OCENA FINANSOWA
Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.
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TAK

NIE

Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami).
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji
finansowej.
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 2,
przy czym nie dotyczy to. przedsięwzięć realizowanych przez spółki nowoutworzone lub celowe w formule
„project finance” które muszą spełnić dodatkowe wymagania stawiane przez NFOŚiGW, m.in.:






2.

zapewnienie udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości min. 15% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów
bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.)
wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym;
zaangażowanie i udokumentowanie wydatkowania środków własnych i zwrotnych źródeł finansowania
(w szczególności pożyczek właścicielskich) w pierwszej kolejności;
rozpoczęcie spłaty pożyczki właścicielskiej udzielonej na realizację projektu po spłacie pożyczki
NFOŚiGW (pożyczka właścicielska podporządkowana spłacie pożyczki NFOŚiGW);
wzmocnienie zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania poprzez ustanowienie zabezpieczeń
na projekcie oraz poręczenia właścicieli/udziałowców/akcjonariuszy Wnioskodawcy (o ile w wyniku
oceny ich sytuacji finansowej NFOŚiGW uzna poręczenie właścicielskie za akceptowalne) lub innego
podmiotu o stabilnej sytuacji finansowej (o ile w wyniku oceny tej sytuacji, NFOŚiGW zaakceptuje taką
możliwość).
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza
wykonalności i trwałości finansowej.

Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami).
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż
nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz
zbilansowanie źródeł finansowania projektu.
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1.
II.

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (o ile dotyczy)

1.

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy
publicznej.

Zasady oceny:
Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi
w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz.
2250).
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku.

9.

Postanowienia dodatkowe

1)

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria
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2)

wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”.
Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności wraz
z aktywnym modelem finansowym.
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