
AGROENERGIA 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy 
„Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”, 
realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku. 

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru 
na stronie WFOŚiGW w Szczecinie do czasu rozdysponowania puli środków. 

 

Dla kogo?  

Beneficjentem programu jest: 

 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 
 

 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. 

  
Jakie wsparcie?  

1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych,  

w szczególności:  

 dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł, 

 dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł. 

 

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą 

ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, 

dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia 

osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000zł   

 

3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, 

przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania 

energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze 

źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. 

Co obejmuje dofinansowanie?  

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, 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 układ (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), 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). 

 
UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej 
instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii). 
 

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie 

przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 

oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku 

przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez 

uzyskanie protokołu odbioru.  

Kiedy ponosić wydatki?  

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027 r.  

 
UWAGA! Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku  
o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpływu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia 
należy rozumieć 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. 
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Programu priorytetowego oraz 

w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia na dole 

strony. 

 

 



Sposób składania wniosków 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 

1. Założyć konto w Portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl  

 (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji 

konta będzie można się zalogować i korzystać  

z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta  

w sekcji Pytania i odpowiedzi. 

2. Rejestracja w Portalu Beneficjenta następuje poprzez podanie imienia, nazwiska, nr 

PESEL i e-maila osoby będącej wnioskodawcą (osobą fizyczną) w Programie 

Agroenergia. W przypadku Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą 

nieruchomości rolnych przy rejestracji należy podać dane jw. identyfikujące osobę 

reprezentującą osobę prawną, natomiast w samym wniosku o dofinansowanie, w polu 

A.2. INFORMACJE OGÓLNE, należy wybrać właściwe zaznaczenie (A.2.2.). 

3. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. 

Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie  

„DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i 

konkursy . Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych 

danych. 

4. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ 

– PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta. 

5. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty 

tradycyjnej wraz z załącznikami  do właściwego WFOŚiGW obejmującego swym 

działaniem teren województwa, w którym realizowana będzie inwestycja: 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 

lub 

Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin 

w godzinach pracy kancelarii tj.: 8:00-15:00 

6. Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia 

wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku 

o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą 

„SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP. 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub 

datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP. 



Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji 

papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą 

sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, ( wydruk wniosku w formie papierowej w tym 

samym dniu co wygenerowanie go w systemie). 

Ocenie będą podlegać, tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru oraz zostały przesłane 

za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF)  

i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną). 

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym 

będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową 

www.wfos.szczecin.pl  

Informacje w sprawie szczegółów Programu: w Biurze Szczecin:  

 Pan Marek Sołowiej                                tel. 91 48-55-127  

 Pani Joanna Zapor-Pycińska                  tel. 91 48-55-139  

 Pani Julia Raducha                                  tel. 91 48-55-122 

 Pani Sylwia Szarkowska          tel. 91 48 55 133 

 Pan Robert Kołodziejczyk                      tel. 91 48-55-131  

w Biurze Koszalin:  

 Pani Emilia Jankiewicz                            tel.  94 34-67-214  

Lista plików do pobrania:  

 Ogłoszenie o naborze 

 Regulamin naboru wniosków 

 Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła 

i towarzyszące magazyny energii.   

 Złóż wniosek (nowe okno) w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” 

 Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego dla projektów dotyczących pomp 

ciepła realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia. Część 1) 

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” 

 

UWAGA: Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu 

istniejącego nieruchomości/posesji przed inwestycją oraz udokumentować poszczególne 

etapy realizacji instalacji i stan po zakończeniu procesu inwestycyjnego w ramach Programu 

Priorytetowego „Agroenergia”. Dokumentację fotograficzną należy obowiązkowo dołączyć 

do zapotrzebowania na wypłatę środków.   

Dokumenty rozliczeniowe/do wypłaty: 

1. Zapotrzebowanie na wypłatę ze środków WFOŚiGW w Szczecinie – na druku Funduszu 

2. Oryginały wszystkich faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych wraz 
z dowodami zapłaty (jeśli faktura nie została opłacona gotówką) 



3. Kserokopia protokołu odbioru końcowego w ramach Programu priorytetowego 

pn.: „Agroenergia” poświadczona przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem – na 

druku Funduszu 

4. Kserokopia umowy z wykonawcą (jeżeli została zawarta) 

5. Dokumentacja fotograficzna nieruchomości/posesji przed inwestycją, z poszczególnych 

etapów realizacji instalacji oraz po zakończeniu procesu inwestycyjnego w ramach 

Programu priorytetowego pn.: „Agroenergia” 

6. Oświadczenie Beneficjenta ramach Programu priorytetowego pn.: „Agroenergia” – na 

druku Funduszu. 

 

 

 

 

 


