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INFORMATOR  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

„AGROENERGIA - Część 2  

BIOGAZOWNIE ROLNICZE I MAŁE ELEKTROWNIE WODNE”. 

 

Nabór wniosków w terminie:   20.07.2021 r  -  30.09.2022 r 

 

Cel konkursu: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze  

rolniczym. 

 

Beneficjenci: 

• 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 (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). 
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Zakres projektu:  

• Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:  

o biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą 

instalacją wytwarzania biogazu rolniczego, 

o 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). 

 

Dofinansowanie:  

Dotacja i pożyczka. 

Alokacja:  

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł 

Uwaga! 

W przypadku pożyczki udzielanej Beneficjentom, o których mowa w ust. 7.4. pkt 1 Części 

2) Programu Priorytetowego, na potrzeby ustalenia stopy referencyjnej przypisuje się im 

niski rating finansowy. 

 

Koszty kwalifikowalne: 

W ramach naboru możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego samego 

przedsięwzięcia w formie dotacji oraz pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowalnych 

łącznie w ramach obu form finansowania). 

Zapraszamy do współpracy ! 
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