
BPO Network zaprasza chętnych o udziału w programie AGROENERGIA 2020.

Program ma na celu pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania do montażu w 

gospodarstwach paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Program kierowany jest do rolników 

indywidualnych* zamieszkałych i prowadzący gospodarstwo w Polsce.

Nasz specjalista ds. dotacji (dodatkowo prawnik), sporządzi dla chętnych osób wnioski wraz z 

potwierdzeniem spełnienia wszelkich wskaźników wskazanych w programie i rozliczy 

dotację.  Z kolei ekspert z dziedziny OZE (Odnawialne źródła energii) dobierze produkty 

które na pewno spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. 

1. Co jest potrzebne aby dostać dofinansowanie? 

Rachunki za energię elektryczną za poprzedni rok. Na ich podstawie zostanie 

wyliczona wielkość mocy jaka jest potrzebna do sprawnego działania gospodarstwa, 

oraz zaświadczenie, że jest się rolnikiem. Może być to np. wyciąg z KRUS 

 

2. Ile będzie to kosztowało? 

Koszt napisanie i złożenie wniosku ustalimy w zależności od wysokości 

dofinansowań. Nie będą to jednak wysokie stawki 

Koszt systemów fotowoltaicznych określi specjalista, w zależności od 

zapotrzebowania na energię 

 

3. Skoro program rusza w sierpniu, czemu chcecie chętnych już teraz? 

Liczy się kolejność zgłoszeń. Właśnie teraz jest czas aby na spokojnie zebrać 

potrzebne dokumenty, zrobić wycenę i napisać wniosek. W sierpniu szybko go 

złożymy. Wnioski będą przyjmowane w pierwszej lub drugiej połowie sierpnia.   

 

4. Jaka wysokość dofinansowania wchodzi w grę, ile może wynieść? 

Na chwilę obecną jeszcze nie ma szczegółowych danych, więc nie wiemy czy będzie 

to dofinansowanie kwotowe czy procentowe. W 2019r było procentowe i wynosiło 

40% wartości inwestycji. Resztę kosztów można skredytować na bardzo korzystnych 

warunkach 

 

5. Co zyskam zakładając systemy fotowoltaiczne? 



• Produkujesz energię elektryczną za darmo 

• Oszczędzasz pieniądze na rachunkach  

• Zyskujesz niezależność i zabezpieczenie przed wzrostem cen energii 

• Tworzysz lepsze, ekologiczne środowisko  

• Podnosisz wartość nieruchomości  

 

6. Kto to jest rolnik indywidualny? 

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą  właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym  posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości 

rolnych, których  łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co 

najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z 

nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa rolnego i prowadzącą 

przez ten okres osobiście to  gospodarstwo. 

 

 

7. Nie jestem rolnikiem indywidualnym, czy mogę skorzystać z dotacji? 

Program Agroenergia skierowany jest tylko do rolników indywidualnych. Jednak na 

rynku istnieją inne instrumenty finansowe umożliwiające posiadanie własnej 

elektrowni słonecznej. 

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie 

https://bponetwork.pl/aktualnosci/program-agroenergia-2020/ 

lub telefonicznie 

                            Żaneta Sierny                                        Monika Jura 

                       Specjalista ds. dotacji                             Projekt Manager 

                           tel: 696 579 337                                    tel: 503 460 566 

                     zsierny@bponetwork.pl                        mjura@bponetwork.pl 

 


