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Działanie 1.3
„Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach”

Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE
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Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system
wsparcia doradczego
dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw
w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”

PROGRAM MÓJ PRĄD

Cel programu: zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z
mikroinstalacji
fotowoltaicznych
na
terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Budżet programu: 1 miliard złotych!
Realizacja programu: lata 2019 – 2025

www.wfos.krakow.pl

PROGRAM MÓJ PRĄD
Forma dofinansowania: dotacja do 50% kosztów
kwalifikowanych mikroinstalacji lecz nie więcej niż 5 tys. zł
na jedno przedsięwzięcie.
Beneficjent: osoba fizyczna wytwarzająca energię
elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą
umowę kompleksową regulującą kwestie związane
z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji.
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RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
 Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej
mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na
potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające
na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji
fotowoltaicznej.

Uwaga: Urządzenia muszą być instalowane jako nowe,
wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
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WARUNKI DOFINANSOWANIA
 Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed
dniem 23.07.2019r. (koszty kwalifikowalne od dnia
23.07.2019r.)
 Koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór
i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem
(panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem)
- wymaganym elementem instalacji są liczniki
dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem
kwalifikowanym).
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WARUNKI DOFINANSOWANIA
 Dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Uwaga! zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako
przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
 Dotacje udzielone w ramach tego Programu Mój Prąd,
na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
służących jednorodzinnym budynkom mieszkalnym,
są zwolnione od podatku dochodowego
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WARUNKI DOFINANSOWANIA
 Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach
danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję
energii elektrycznej
 Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje
sfinansowane lub realizowane z innych środków
publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”
 Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we
wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata
od dnia wypłaty dofinansowania

www.wfos.krakow.pl

TERMINY I SPOSÓB
SKŁADANIA WNIOSKÓW (I nabór)
Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –
20.12.2019r. Termin zakończenia naboru może być
skrócony w przypadku wcześniejszego wyczerpania
alokacji środków
Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej,
z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie
opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój
Prąd”, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW:
ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji
fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono
do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej
zapłacie.
3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej
potwierdzające montaż licznika wraz z numerem
Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
4. Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu
priorytetowego "Mój Prąd„.
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OCENA WNIOSKÓW

Do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym,
w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” stosuje
się następujące kategorie kryteriów wyboru projektów:
1) kryteria dostępu
2) kryteria jakościowe punktowe
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KRYTERIA DOSTĘPU
1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie
naboru.
2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu
i w wymaganej formie.
3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany,
wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku
oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.
4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów,
określonym w programie priorytetowym.
5. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem
priorytetowym.
6. Okres realizacji przedsięwzięcia i data poniesienia kosztu są
zgodne z programem priorytetowym.
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KRYTERIA DOSTĘPU – cd.
7. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest
zgodna z programem priorytetowym.
8. Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie był
i nie jest przedstawiony do dofinansowania w innym
rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach
Programu priorytetowego „Mój Prąd”.
9. Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej jest
opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”.
10.Zaświadczenie
Operatora
Sieci
Dystrybucyjnej
potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu
Poboru Energii jest opatrzone pieczęcią firmową oraz
czytelnym podpisem.
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE
Ocenie podlega stosunek nakładów inwestycyjnych
przypadający na 1 kW mocy zainstalowanej (K):
7 000,00 < K

1 pkt

7 000,00 ≥ K ≥ 6 500,00 2 pkt
6 500,00 > K ≥ 6 000,00 3 pkt
6 000,00 > K
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4 pkt

MONITORING PROGRAMU

www.wfos.krakow.pl

www.nfosigw.gov.pl
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WYJAŚNIENIA NFOŚIGW – wybrane
1. Czy w przypadku posiadania dwóch domów, mogę dostać
dofinansowanie dla dwóch instalacji ?
Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dofinansowanie udzielane
jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym
Punkcie Poboru Energii (PPE).
2. Czy w sytuacji gdy, przed dniem 23 lipca 2019 r. została wpłacona zaliczka
(np. w wysokości 10% inwestycji) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej a inwestycja
nie została zakończona przed dniem ogłoszenia naboru, będzie istniała możliwość
ubiegania się o dotację w ramach przedmiotowego Programu przedstawiając we
wniosku tylko koszty poniesione po dniu 23 lipca 2019r.?
Tak. Koszty poniesione przed 23.07.2019 r. są w takiej sytuacji kosztami
niekwalifikowanymi i wliczają się wyłącznie w koszt całkowity instalacji.
3. Czy kwalifikuje się do dofinansowanie przypadek montażu licznika
dwukierunkowego przez OSD przed 30 sierpnia, w sytuacji gdy do zakupu, montażu
i przyłączenia mikroinstalacji doszło po tej dacie?
Tak. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji
do sieci.
www.wfos.krakow.pl

WYJAŚNIENIA NFOŚIGW – wybrane (cd.)
4. Czy dokumentem potwierdzającym zakup elementów instalacji PV musi być faktura
czy też może to być umowa cywilno-prawna? Mówimy o przypadku gdy
Wnioskodawca nabył np. nowy nieużywany inwerter od nabywcy, który kupionego
inwertera nie mógł zastosować w swojej instalacji.
Do wniosku należy dołączyć kopie faktury za dostawę i montaż instalacji. Nie
przewidziano innego dokumentu, zatem nie można załączyć umowy cywilno-prawnej
5. Jak należy postępować, w sytuacji, gdy instalacja zostanie zakupiona na kredyt i za
fakturę zapłaci bank ?
W sytuacji zakupu instalacji na kredyt i zapłaconej przez bank, można przedstawić
potwierdzenie z banku, że faktura została zapłacona / lub oświadczenie wykonawcy,
że jego faktura jest zapłacona w całości lub kopię faktury z adnotacją „zapłacono
przelewem”.
6. Czy instalacja może być zamontowana na dachu budynku gospodarczego lub na
gruncie? (energia produkowana jest na potrzeby budynku mieszkalnego).
Nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny,
gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do
licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta
umowa kompleksowa.
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WYJAŚNIENIA NFOŚIGW – wybrane (cd.)
7. Kogo dotyczy oświadczenie o dokonanej zapłacie ? (czyli w jakim przypadku jest
wymagane i kto je wydaje).
Oświadczenie o dokonanej zapłacie dotyczy przypadku gdy zapłata nie nastąpiła za
pomocą przelewu z konta tylko płatność była gotówką. „Wnioskodawca oświadcza, że
za fakturę nr …. z dnia … dokonał zapłaty gotówką”.
8. Kto i jak wpisuje na fakturze adnotację "Zgłoszono do programu priorytetowego
Mój Prąd"?
Wnioskodawca umieszcza na fakturze adnotację "Zgłoszono do Programu
priorytetowego Mój Prąd", jej kopię załącza do Wniosku o dofinansowanie. Jeżeli mamy
do czynienia z fakturą elektroniczną to uznajemy sytuacje w której Wnioskodawca
na wydruku odręcznie dopiszę adnotację i prześle taki wydruk w oryginale.
9. Czy akceptowany jest inny dokument wydawany przez OSD niż wzór zaświadczenia
stanowiący załącznik nr 3?
Do wniosku należy załączyć zaświadczenie OSD (załącznik nr 3). W przypadku kiedy
pracownik OSD wyda własne zaświadczenie i będzie ono zawierało wszystkie
wymagane informacje (które ma dołączony do wniosku wzór zaświadczenia), wówczas
taki dokument będzie honorowany przez oceniających wniosek.
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WYJAŚNIENIA NFOŚIGW – wybrane (cd.)
10. Czy faktura może być wystawiona na inną osobę, niż jest zawarta umowa
kompleksowa z OSD np. współmałżonek, dzieci, konkubent, itd. ?
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca stroną umowy z OSD, najwłaściwiej jeżeli FV
będzie wskazywała, że została wystawiona na Beneficjenta. Jednak jeżeli nie ma takiej
możliwości na pewno dane na FV powinny wskazywać, że dotyczą instalacji
wnioskowanej do dofinansowania (adres, nazwa towaru/usługi).
11. Czy kupując i montując mikroinstalacje fotowoltaiczne częściowo kredytowane
przez bank można skorzystać z dofinansowania w ramach programu priorytetowego
"Mój prąd" ?
Informujemy, że z punktu widzenia wymogów programu Mój prąd nie ma znaczenia
jakie jest źródło finansowania przedsięwzięcia. Należy wziąć pod uwagę, że ten sam
zakres rzeczowy nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. z pożyczki
z programu Czyste Powietrze, programy UE.
12. Jaka moc instalacji powinna być wpisana we wniosku o dofinansowanie ?
We wniosku o dofinasowanie podaje się moc paneli PV zgodnie z informacjami
zawartymi na tabliczkach znamionowych.
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WYJAŚNIENIA NFOŚIGW – wybrane (cd.)
13. Czy program Mój Prąd dotyczy również budynków nowobudowanych? Budynek
nie ma jeszcze nadanego adresu, nie został odebrany, jednak jest na takim etapie
budowy (ukończeniu), że jest możliwość zamontowania instalacji oraz korzystania
z niej.
Jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres
wykonywania robót to nie może ubiegać się o dofinansowanie w Programie Mój Prąd.
Natomiast jeśli jest już przyłącze docelowe i OSD ma możliwość montażu licznika
dwukierunkowego (podpisanie umowy kompleksowej) to można wnioskować
o dofinansowanie.
Zgodnie z definicją zawartą w Programie - Beneficjentami są osoby fizyczne
wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę
kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
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Dziękuję za uwagę
Mariusz Sałęga – Doradca Energetyczny
Tel. 785 855 930
E-mail: mariusz.salega@wfos.krakow.pl

ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel.: 12 422 94 90
faks: 12 422 30 46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl
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