Program „Mój Prąd”
Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie

Informacje podstawowe
1. Dofinansowanie może otrzymać każdy, kto produkuje energię elektryczną na własne potrzeby.
Finansowanie przeznaczone jest na instalacje o mocy od 2kW do 10kW dla budynków mieszkalnych.
2. Termin naboru wniosków trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania środków.
3. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast instalacja
musi być zakończona przed dniem złożenia wniosku.
4. Dofinansowanie udzielane jest na projekty zakończone (instalacja jest zamontowana i przyłączona
do sieci) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Więcej informacji w sekcji „Koszty kwalifikowane”
5. Forma dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na
jedną inwestycje.
Więcej informacji w sekcji „Koszty kwalifikowane”
6. Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie.
7. Projekt został przygotowany dla osób, które nie otrzymały jeszcze żadnego wsparcia w ramach
programu dofinansowań na instalacje fotowoltaiczną.
8. Dofinansowaniu nie podlegają projekty, gdzie celem jest zwiększenie mocy istniejącej instalacji.
9. Pomoc można otrzymać wyłącznie na nowe urządzenia - produkcja sprzętu maksymalnie 2 lata przed
powstaniem instalacji.
10. Osoby, które otrzymają dofinansowanie mają obowiązek korzystać z instalacji przez co najmniej
3 lata od dnia wypłaty dotacji.
11. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym
Więcej informacji w sekcji „Tryb konkursowy”

Dokumentacja konkursowa, czyli dokumenty, które należy złożyć
Komplet dokumentów składa się z:
☐ Wniosku o dofinansowanie II nabór (w wersji edytowalnej lub PDF). We wniosku należy wpisać dane
adresowe i podać numer konta, na które mają zostać przelane pieniądze.
☐ Faktury za zakup i montaż instalacji PV. Na fakturze należy dopisać sformułowanie: „Zgłoszono do
Programu priorytetowego „Mój Prąd”*
☐ Dowodu zapłaty faktury (potwierdzenie przelewu) za instalacje i montaż.
*Wnioskodawcy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, będą mogli samodzielnie
zamontować panele słoneczne – w takim wypadku nie składa się faktury i dowodu zapłaty za montaż,
należy wypełnić - DOKUMENT DODATKOWY
☐ Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji oraz
potwierdzenie montażu licznika dwukierunkowego (wpięcie do systemu prosumenckiego) wraz
z numerem Punktu Poboru Energii (PPE).
☐ Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu
priorytetowego "Mój Prąd" (RODO)
Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie pod adresem www.mojprad.gov.pl/ w sekcji
„Złóż wniosek”

Jak złożyć wniosek?
Komplet dokumentów można składać osobiście, pocztą oraz kurierem w NFOŚiGW lub elektronicznie
przez Internet.
Osobiście
Dokumentacje składamy w:
Siedzibie NFOŚiGW
ul. Konstruktorska 1
(od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00)

Poczta/kurier:
Dokumenty wysyłamy na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa
Uwaga!
Za dzień dostarczenia uważa się
dzień rejestracji (wpływu)
dokumentacji w kancelarii
NFOŚiGW.

•

Wniosek o dofinansowanie składamy w wersji papierowej
podpisany własnoręcznie w kopercie z adnotacją „Program
priorytetowy „Mój Prąd”.

•

W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola
niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione długopisem
drukowanymi literami pod rygorem odrzucenia wniosku.

Online

Więcej informacji w sekcji
„Wniosek online”

Wnioski online
Od dnia 21.10.2019 jest możliwość składania wniosku przez Internet. Potrzebny jest profil zaufany (eGO)
lub e-dowód (skrzynka ePUAP).
Należy kliknąć w link (https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad) lub zalogować się na
swój profil zaufany, a na stronie głównej w miejscu wyszukiwania wpisać frazę „Mój Prąd” i wybrać link
o nazwie „Skorzystaj z programu „Mój prąd””, a następnie:
1. Należy kliknąć na „złóż wniosek o dofinansowanie”.
2. Zostaniemy przeniesieni na stronę login.gov.pl. Wybieramy sposób logowania.
3. We wniosku należy wypełnić dane kontaktowe. Na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie
decyzji.
4. Dołączmy wymagane dokumenty.
5. Po wypełnieniu formularza system przekierowuje do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl
6. Elektroniczny wniosek podpisujemy. Można to zrobić na 3 sposoby:
a) podpisem zaufanym,
b) e-dowodem,
c) certyfikatem kwalifikowanym.
7. Wysyłamy dokumenty: wniosek z załącznikami.
8. Potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane są na skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Ważne
Po wysłaniu wniosku nie można go edytować ani podmieniać w nim załączników.
Jeśli we wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, zostanie wysłana wiadomość na e-mail wskazany we
wniosku. Usługa jest bezpłatna.

Koszty kwalifikowane
1. Koszty, które obejmuje program „Mój prąd” (kwalifikowane):
a) Zakup i montaż instalacji PV (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem).
b) Odbiór i uruchomienie instalacji.
2. Koszty, których nie obejmuje program „Mój prąd” (niekwalifikowane):
a) Licznik dwukierunkowy należy pamiętać, że jest to wymagany element instalacji.
3. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:
a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego
(data opłacenia pierwszej faktury).
b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci

Informacje dodatkowe
1. Wszystkie zmiany i decyzje zostaną przesyłane na adres e-mail podany we wniosku.
2. Warunkiem wypłaty środków jest akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW oraz
zatwierdzenie przez Ministra Energii.
3. Nie wymaga się zabezpieczenia poświadczenia majątkowego.
4. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu
priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do
odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
5. Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod adresem – www.mojprad.gov.pl/

Tryb konkursowy
Tryb konkursowy polega na przydzieleniu odpowiedniej ilości punktów na podstawie relacji kosztów
kwalifikowanych przypadających na 1kW mocy zainstalowanej. Wnioskodawcy z największą ilością
punktów (max 4 pkt) mają pierwszeństwo do uzyskania dofinansowania.
Przykład:
Koszt instalacji wynosi 11 000 zł, przy czym koszty kwalifikowane to 10 000 zł, a moc instalacji równa jest
2kW. W takim przypadku relacja kosztów przypadających na 1kW to 10 000/2 = 5 000. Wnioskodawca
zgodnie z tabelą poniżej otrzymuje 4 pkt.
Zasady oceny:
Ocenie podlega stosunek nakładów inwestycyjnych przypadających na 1kW mocy zainstalowanej (K)
7 000 zł < K
7 000 zł ≥ K ≥ 6 500 zł
6 500 zł > K ≥ 6 000 zł
6 000 zł > K

1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt

