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Od 2007 roku pomagamy samorządom i przedsiębiorcom
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na dalszy rozwój.
Zbieraliśmy doświadczenie pracując przy kilkuset
projektach, których łączna wartość przekroczyła
5 miliardów złotych.

W tym czasie udało się pozyskać dla naszych klientów
ponad 2 mld. zł bezzwrotnych dotacji ze środków
pomocowych UE i grantów krajowych.
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Doradzamy, analizujemy, przygotowujemy niezbędne
dokumenty, przeprowadzamy konsultacje społeczne i
testy rynkowe.
Szukamy odpowiednich zewnętrznych źródeł
finansowania: dotacji unijnych, grantów ze środków
krajowych, preferencyjnych pożyczek.

Zakres świadczonych usług doradczych jest kompleksowy: 
- doradztwo finansowe
- doradztwo prawne
- doradztwo techniczne
- doradztwo dotyczące promocji i wizerunku

Inspirujemy do tworzenia najlepszych rozwiązań. 
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Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy
zarówno z klientami sektora publicznego jak i sektora
prywatnego.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, w
tym studia wykonalności, biznes-plany i wnioski o
dofinansowanie.
Pełnimy nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz
zarządzamy finansami projektu, aż do momentu
uzyskania całości dotacji.
Razem z naszymi klientami przechodzimy przez wszystkie
etapy życia projektu, prowadzące do uzyskania
dofinansowania i finalnego rozliczenia projektu.
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Obecna perspektywa UE oraz aktualnie dostępne dotacje
krajowe to w wielu przypadkach ostatnia szansa na
wsparcie finansowe ze środków pomocowych dla wielu
przedsiębiorstw, rolników.
Chcemy, aby polskie firmy dobrze wykorzystały tę
możliwość!

Prowadzimy ciągły monitoring wszystkich programów
operacyjnych. Pomagamy w doborze odpowiedniego
programu i działania oraz wskazujemy najlepszą drogę do
uzyskania dofinansowania.
W tym celu przygotowujemy kompleksową
dokumentację zgodną z prawodawstwem polskim i
unijnym oraz wszystkimi wytycznymi programowymi.



PROGRAM 
NFOŚIGW
Agroenergia
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„Agroenergia” – to nowy Program Priorytetowy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Cel programu – kompleksowe wsparcie związane z
ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko
prowadzonych działalności rolniczych.

Beneficjenci: Wyłącznie rolnicy indywidualni. 
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.



Okres wdrażania Programu 
Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025 

Budżet Programu Agroenergia:
Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 
200 mln. zł 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln. zł 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln. zł 

Możliwości i intensywność dofinansowania:
1) Dotacja: dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 800 tys. zł.
2) Pożyczka: dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Możliwa kwota pożyczki: od 100 tys. 
do 2 mln zł. Oprocentowanie na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w 
skali roku.

Termin składania wniosków – nabór ciągły, trwający: od 08.07.2019r. do 20.12.2019r. lub do
wyczerpania alokacji środków



Rodzaje przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej
magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym.

Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:
- inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych, w tym odpadów i paliw pochodzących z odpadów komunalnych,
- inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych.

Dla poszczególnych technologii obowiązuje maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny (kryteria
dostępu).



Rodzaje przedsięwzięć:
2) Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych
lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów
produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m. in.:

- technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe
wykorzystanie stosowanych surowców,

- technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych
obiegów wody,

- technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub
odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;

- technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez
wnioskodawcę odpadów, w tym osadów;

- modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej
efekt ekologiczny).

Poprzez zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu
produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym. Kwalifikacja do
niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
a) zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub
m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5% lub/ oraz
b) zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5%



Rodzaje przedsięwzięć:
3) Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu
poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących
obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
- technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
- technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
- modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
- wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami
elektroenergetycznymi w obiektach gospodarstw rolnych.

Kwalifikacja wniosku do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
a) złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego
wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie
NFOŚiGW,
b) przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu
energetycznego zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a
oszczędność energii ma być nie mniejsza niż 5%.



Kwalifikowalność kosztów
Okres kwalifikowalności: 01.01.2019 r. – 31.12.2025 r.

Dodatkowe informacje
- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu

1) Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, której mogą towarzyszyć inwestycje z pozostałych
zakresów wspieranych przedsięwzięć.

- Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty
pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Możliwa karencja w
spłacie rat kapitałowych (max. 12 miesięcy).

- Załącznikiem obowiązkowym do wniosku jest m. in. Studium wykonalności wraz z aktywnym modelem
finansowym, a także Analiza wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego
sporządzone zgodnie z wytycznymi „NFOŚiGW”.

KRYTERIA DOSTĘPU – dla przedsięwzięć: 
1) Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej 
- Zastosowane będą nowe urządzenia 
- Maksymalny koszt jednostkowy brutto w przypadku systemów fotowoltaicznych – o zainstalowanej

mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp nie jest wyższy niż 2,5 mln zł/MW



Załączniki do wniosku (wybrane) 
- Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające wpis w ewidencji

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
– w przypadku prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej

- Zaświadczenie wydane przez właściwy organ o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład
gospodarstwa

- Zaświadczenie z właściwej ewidencji o miejscu zameldowania, pobytu tymczasowego
- Nakaz płatniczy podatku rolnego
- Faktury i rachunki (zestawienie zbiorcze w podziale na część przychodową i kosztową)
- Historia podstawowego rachunku bankowego (zestawienie obrotów)
- Decyzja z US o wysokości podatku oraz deklaracja PIT w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej (za okres

bieżący).
- Numer księgi wieczystej albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa w którym będzie

realizowane przedsięwzięcie
- Zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach za okres bieżący oraz za

pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie
- Dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa
- Inne: Studium Wykonalności, model finansowy



PRZYKŁADY 
PROJEKTÓW
Ingenis
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Nazwa projektu: Odnawialne Źródła Energii w 
gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 
- Etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków EFRR w ramach Regionalnego Program Operacyjny
woj. łódzkiego na lata 2007 - 2013,
Działanie: 2.9 Odnawialne źródła energii
Beneficjent: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Inwestycja polegała na montażu kolektorów słonecznych na
dachach 30 budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanej na terenie gmin ZGRK, przyczyni się do
poprawy jakości powietrza, powodując jednocześnie wzrost
oszczędności wytworzonej energii.
Okres realizacji: lipiec 2010- grudzień 2012
Wartość projektu: 1,55 mln. zł

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o 
dofinansowanie.
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Nazwa projektu: „Instalacja fotowoltaiczna –
zwiększenie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych przez „Augusto – Wieruszów” 
S.C. Zimoch Anna i Wspólnicy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków EFRR w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2014 -
2020,
Działanie: IV.1.2 Odnawialne źródła energii
Beneficjent: AUGUSTO-WIERUSZÓW” S.C. Zimoch Anna i
Wspólnicy

Przedmiotowy projekt polegał na montażu instalacji
fotowoltaicznej o mocy 39kWp na dachu w oparciu o
polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne (150 szt.). Okres
realizacji: marzec 2018 – maj 2018r.
Wartość projektu: 0,20 mln. zł

INGENIS: opracował studium wykonalności i wniosek o
dofinansowanie, przeprowadził procedurę wyłonienia
wykonawcy i prowadził proces rozliczania dotacji.
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Nazwa projektu: Odnawialne Źródła Energii w 
gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 
- Etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków EFRR w ramach Regionalnego Program Operacyjny
woj. łódzkiego na lata 2007 - 2013,
Działanie: IV.1.2 Odnawialne źródła energii
Beneficjent: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Inwestycja polegała na montażu paneli fotowoltaicznych na
terenie 32 budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanej na terenie 7 gmin ZGRK, przyczyni się do
poprawy jakości powietrza, powodując jednocześnie wzrost
oszczędności wytworzonej energii elektrycznej.
Okres realizacji: lipiec 2016- listopad 2018
Wartość projektu: 3,89 mln. zł

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o 
dofinansowanie
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Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku 
PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków EFRR w ramach POIŚ na lata 2014 - 2020,
Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych.
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Koninie

Inwestycja polegała na ociepleniu fundamentów, ociepleniu
ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie grzejników,
malowaniu pomieszczeń, wymianie instalacji elektrycznej
oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW (133
panele monokrystaliczne).
Okres realizacji: marzec 2017 – październik 2018r.
Wartość projektu: 3,27 mln. zł

INGENIS: opracował studium wykonalności i wniosek o
dofinansowanie i prowadził proces rozliczania dotacji.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

INGENIS Sp. z o.o.
ul. M.Langewicza 4/3, 61-502 Poznań,
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