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W 2023 roku wsparcie dla inwestycji w odnawialne źródła
energii jest widoczny bardziej niż kiedykolwiek.
  

Szczególnie warto zwrócić uwagę na ilość zaproponowanych programów wsparcia, dostępny
budżet, warunki oraz rodzaje dotacji.

Nowe programy dofinansowań wspomagające inwestycję w odnawialne źródła energii dla
sektora wiejskiego wymagają szczegółowego przygotowania oraz przejścia odpowiednio technicznie
szkolenia.

Jednym z ciekawszych rozwiązań dla sektora wiejskiego (dotacji dla rolników) jest program
PROW 2023, w którym nabór wniosków w obszarze zielonej energii dla gospodarstw
przeprowadzi w okresie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie
realizacji wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Każdy ze złożonych wniosków poddawany jest ocenie punktowej, a ich suma decyduje o
kolejności przysługiwania pomocy, dlatego ważne jest, aby spełniać punktowane elementy.
 

Przygotowaliśmy szkolenie pozwalające na odpowiednie zaznajomienie
z wymaganymi procedurami oraz realizację punktu:
  

ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące
efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia
nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-rade-ministrow


 

zajęcia teoretyczno w formie zajęć online na żywo z wykładowcą. (1 dzień – 4 godziny)●

zajęcia realizujemy w godzinach 09:30-13:00●

po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy w zakresie realizowanej usługi●

szkolenie online przeprowadzamy na platformie Microsoft Teams – zobacz poradnik.●

jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat przy zapisie●

jeśli nie będziesz mógł/a wziąć udziału w szkoleniu w terminie, za który zapłaciłeś możesz wybrać●

kolejny termin.

Program szkolenia - efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna gospodarstwa rolnego:1.

Zużycie energii w wybranych obszarach rolnictwa❍

Efektywne gospodarowanie ciepłem w produkcji rolniczej❍

Innowacyjne rozwiązania oszczędnego wykorzystania ciepła w gospodarstwie rolnym❍

Rekomendacje dobrych praktyk w procesach potencjalnie energochłonnych❍

Fundusze europejskie i krajowe – możliwości uzyskania wsparcia:2.
Zasady podziału środków finansowych w Polsce w latach 2021-2027❍

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w funduszach europejskich❍

Analiza wybranych programów■

Zasady udzielania środków■

Dostępny budżet■

Przykłady wydatków kwalifikujących się do dofinansowania■

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii finansowane ze środków krajowych❍

Analiza wybranych programów❍

Zasady udzielania środków❍

Dostępny budżet❍

Przykłady wydatków kwalifikujących się do dofinansowania❍

Podsumowanie szkolenia:3.
Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu❍

Wnioski uczestników szkolenia.❍
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