
Informacje dodatkowe o programie Agroenergia 
 

1. Cel programu:  zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. 
Program realizowany będzie do 2027 roku. 

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

3. Forma dofinansowania: refundacja 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.  

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. 

4. Sposób składania wniosków: 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 

a. Założyć konto w Portalu beneficjenta (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. 

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

Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie  

w Menu > Agroenergia > Pobierz formularz. Po zakończeniu wypełniania należy 

sprawdzić poprawność wpisanych danych. 

c. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI 

PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta. 

d. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z  

załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów. 

e. 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, wypełniony wniosek wysłać do 

Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a 

następnie podpisać plik przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym  i przesłać poprzez ePUAP. 



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

datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP. 

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

za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została 

złożona ich podpisana wersja. 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji 

papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej 

Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

5. Zasady wypełnienia pola C. 3.5 Wniosku o dotację  

W celu dokonania prawidłowego uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii 

(w tym analizy alternatywnych rozwiązań) zaleca się skorzystanie z informacji zawartych  

w dokumencie pn. „Agroenergia_zalecenia_analiza_wariantów_dokument_pomocniczy”. 

Skonstruowane, w oparciu o wszystkie kryteria wskazane w ww. załączniku, uzasadnienie 

wraz z analizą wariantów należy uwzględnić w polu C. 3.5 wniosku o dotację.  

 

6. Szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści 

Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz w  Regulaminie naboru wniosków, 

stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

 

 


