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Konkurs w ramach programu  

Energia dla wsi 
 

 
Termin składania wniosków 

 
Zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć Wnioski należy składać od 25.01.2023 r. do 15.12.2023 r. 
lub do wyczerpania alokacji środków. 
 

Rodzaje projektów 

Wsparcia udziela się na: 
1) w przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji 
odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW: 

a) instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki 
rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.)) 

b) instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne 
klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.)); 

2) w przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji 
odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW: 

a) elektrowni wodnych, 

b) instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o 
mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 
3 MW; 

3) w przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą 
spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o 
mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW: 

a) instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki 
rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) 

b) instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne 
klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne), 

c) elektrowni wodnych, 

d) instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 
kW i nie większej 30 MW. 

4) magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z 
powyższych inwestycji 
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Beneficjenci 
 

1. spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą, 

2. powstająca spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 
spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 poz. 2073, z późn. zm.), 

3. Rolnik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba 
prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy 
prowadzi: 

- gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy 
zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub  

- dział specjalny produkcji rolnej. 

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik 
z zarejestrowaną daną działalnością. 

Dofinansowanie 

Formy dofinansowania 
1) pożyczka; 
2) dotacja. 
Intensywność dofinansowania 

1) W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka, lub 
przez powstająca spółdzielnię energetyczną, o których mowa w pkt. 7.5.1. i 7.5.2.: 

 
 
* maksymalny poziom dotacji, może zostać zwiększony o: 
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- 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy; 
- 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy., 
 

2) W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, o którym mowa w pkt. 7.5.3.: 

 
* maksymalny poziom dotacji, może zostać zwiększony o: 

- 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy; 

- 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY 
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