Dotację z programu Mój Prąd można uzyskać po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej
i przyłączeniu jej do sieci:
1. Należy wejść na stronę internetową programu „Mój Prąd”: https://mojprad.gov.pl/
2. Następnie kliknąć w zakładkę Złóż wniosek widoczną na górnym pasku informacyjnym.

3. Do wyboru są 2 możliwości aplikowania o środki:
a. Jeśli masz profil zaufany i podpis elektroniczny lub e-dowód wniosek możesz złożyć
online:

b. Jeśli wniosek wysyłasz pocztą, kurierem, bądź chcesz dostarczyć osobiście do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobierasz go z zakładki
wniosek papierowy:

UWAGA!!! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Programem priorytetowym
oraz regulaminem konkursu Mój Prąd dostępnymi w 2 ostatnich plikach.

Wzór wniosku .pdf

Wzory załączników 3,4,5

Program i regulamin

Pola nie zaznaczone na szaro DRUKOWANYMI LITERAMI wypełnia Wnioskodawca
Wniosek można wypełnić odręcznie pobierając dokument w wersji .pdf, bądź w wersji elektronicznej
na aktywnym formularzu .pdf- wtedy własnoręcznie składamy jedynie podpis na str. 2 wniosku
po wydrukowaniu wypełnionego formularza.

A.

CEL SKŁADANIA WNIOSKU - jeśli wniosek, dotyczący danej instalacji, składany jest po raz
pierwszy, wówczas krzyżykiem należy zaznaczyć pole 1. złożenie wniosku;
jeśli po ocenie wniosku Beneficjent został poproszony o uzupełnienie już złożonego wniosku krzyżykiem należy zaznaczyć pole 2. korekta wniosku i wypełnić pole 3. Podając numer wniosku,
który poddawany jest korekcie.

B.

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA - czyli dane osoby fizycznej wytwarzającej energię
elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej – OSD) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Jeśli umowa jest na 2 osoby np. małżeństwo –
wpisujemy 1 z małżonków.

B1. DANE IDENTYFIKACYJNE – Wnioskodawcy, który aplikuje o środki
4.

PESEL Wnioskodawcy/Beneficjenta: należy podać nr PESEL Wnioskodawcy/Beneficjenta

5.

Sposób złożenia wniosku – jeśli wniosek wypełniany i podpisywany jest osobiście przez
Wnioskodawcę, składany osobiście, online przez profil zaufany Wnioskodawcy, wysyłany pocztą
bądź kurierem wówczas krzyżykiem należy zaznaczyć pole 1. osobiście;
Wnioskodawca ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika (reprezentanta), który podpisze za
niego wniosek, wówczas krzyżykiem należy zaznaczyć pole 2. przez Pełnomocnika
(Reprezentanta) i do wniosku załączyć załącznik 5 Pełnomocnictwo do złożenia wniosku.

6.

Imię Wnioskodawcy/ Beneficjenta

7.

Drugie imię Wnioskodawcy/ Beneficjenta – jeśli Beneficjent ma 2 imiona - pole nie
obowiązkowe

8.

Nazwisko Wnioskodawcy/ Beneficjenta

B2. ADRES ZAMIESZKANIA – Wnioskodawcy/Beneficjenta
W punktach 9-16 wpisujemy adres zamieszkania Wnioskodawcy/Beneficjenta.
17. Telefon do kontaktu
18. E-mail – podanie adresu e-mail jest wymagane, można podać adres innej osoby, jeżeli
zapewniony zostanie w ten sposób kontakt z Wnioskodawcą w okresie trwałości projektu (3
lata). Mailowo przychodzi powiadomienie o przyznaniu dotacji/odrzuceniu wniosku. W
przypadku braku możliwości dostarczenia e-mail, dotacja nie jest przyznawana.

B3.

Numer konta bankowego Uzupełniamy dane dotyczące konta bankowego, na które ma zostać
wypłacone dofinansowanie

C. DANE INSTALACJI
C1. INFORMACJA O WŁASNOŚCI INSTALACJI
W punkcie 20 Wnioskodawca oznacza własność instalacji:
× jeśli sam opłacił fakturę za instalację, wówczas krzyżykiem należy zaznaczyć pole 1. własność,
× jeśli faktura była opłacona np. przez małżonka, wówczas krzyżykiem należy zaznaczyć pole 2.
współwłasność.

C2. LOKALIZACJA INSTALACJI
Jeżeli lokalizacja instalacji jest taka sama, jak adres zamieszkania Wnioskodawcy wskazany w części.
B2. ADRES ZAMIESZKANIA krzyżykiem należy zaznaczyć pole 1. lokalizacja tożsama z miejscem
zamieszkania, wówczas nie wypełniamy pól 22-29.
Jeżeli instalacji zlokalizowana jest pod innym adresem niż adres zamieszkania Beneficjenta wskazany
w części. B2. ADRES ZAMIESZKANIA krzyżykiem należy zaznaczyć pole 2. lokalizacja inna niż miejsce
zamieszkania, wówczas należy wypełnić pola 22-28.
Dodatkowo, w przypadku jeśli adres lokalizacji instalacji nie jest jeszcze nadany, wówczas w punkcie
29 podaje się numer ewidencyjny działki.

C3. LOKALIZACJA INSTALACJI
30. Moc instalacji (kW) - tu wpisujemy moc paneli.
Dane można odczytać np. z opisu faktury wystawionej przez wykonawcę, zaświadczenia Operatora
Sieci Dystrybucyjnej (Załącznik 3 do wniosku), aneksu/umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.
Należy zadbać, aby dane we wszystkich dokumentach były spójne i zgodne z zainstalowaną mocą
paneli. Jeśli np. inwerter ma inną moc niż panele, wówczas również wpisujemy moc paneli.
31. Koszt całkowity [zł brutto] dotyczą całkowitych kosztów inwestycji również tych poniesionych
przed 23.07.2019 r.
32. Koszt kwalifikowany [zł brutto] zgodnie z definicją w programie: okres kwalifikowalności kosztów
od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., w tej pozycji wpisujemy tę kwotę brutto, która była opłacona od
23.07.2019 r. Zazwyczaj koszty kwalifikowane są równe kosztom całkowitym.
33. Data pierwszej płatności – jest to data poniesienia pierwszego wydatku na instalację. Datę
spisujemy z potwierdzenia dokonania pierwszej płatności za fakturę.
34. Data ostatniej płatności – jeśli płatność za instalację nastąpiła w kilku transzach w tym punkcie
wpisujemy datę kiedy dokonana została ostatnia wpłata za instalację. Jeśli płatność była jedna,
wówczas w punktach 34 i 35 wpisujemy tę samą datę. Datę spisujemy z potwierdzenia dokonania
ostatniej płatności za fakturę.
35. Numer umowy kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (zakładem energetycznym) W
przypadku:
• Jeżeli jest to nowa umowa podać należy dane nowej umowy.
• Jeżeli jest to aneks do umowy dotychczas obowiązującej, który zmienia numer dotychczasowej
umowy kompleksowej – należy podać nowy numer, jeżeli aneks nie zmienia numeru umowy
kompleksowej to nr umowy dotychczas obowiązującej.
• Jeśli po przyłączeniu, OSD wydał jedynie informację, że nr umowy się nie zmienia, wówczas
podaje się numer dotychczasowej umowy kompleksowej.
36. Data przyłączenia instalacji – data przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przez Operatora
Sieci Dystrybucyjnej, data ta jest tożsama z datą wskazaną przez OSD w Załączniku nr 3 lub w umowie
kompleksowej/aneksie
37. Nr PPE (Punktu Poboru Energii), do którego przyłączono mikroinstalację fotowoltaiczną.
To indywidualny numer każdego z odbiorców. Operator Sieci Dystrybucyjnej podaje numer np.
na zaświadczeniu potwierdzającym podłączenie instalacji lub w umowie kompleksowej/aneksie.

38. Informacja o podmiocie montującym mikroinstalację fotowoltaiczną
Punkt 1 zaznaczamy jeżeli montaż mikroinstalacji został zlecony podmiotowi trzeciemu (np. firmie).
Punkt 2 zaznaczamy jeżeli montaż mikroinstalacji został wykonany samodzielnie. Wówczas do wniosku
należy przedstawić Załącznik nr 4 (wzór dostępny na stronie internetowej), w takim wypadku
wymagane są do załączenia faktury za zakup instalacji fotowoltaicznej.
Szczegółowe dane dotyczące uprawnień/wymagań dla osób montujących tego typu instalacje nie są
weryfikowane w ramach wniosku w programie „Mój prąd”. Zalecane jest, aby Wnioskodawca we
własnym zakresie ustalił wymagania z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

D. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI BENEFICJENTA Z PROGRAMEM PRIORYTETOWYM
39. Oświadczenie (…) Oznaczenie Punktu 1. tak – beneficjent oświadcza, że spełnia wymogi programu
priorytetowego i kwalifikuje się do przyznania dofinansowania.

E. KWOTA DOTACJI
Punkt 40 Wnioskowana kwota dotacji (w zł). Jeśli koszty kwalifikowane (punkt 32) wynoszą co najmniej
10 tys. zł wpisać można maksymalną wartość dotacji czyli 5 000,00 zł. Jeśli koszty kwalifikowane są
poniżej 10 tys. zł wtedy obliczamy 50% kosztów kwalifikowanych i taką kwotę wpisujemy we wniosku.

F. OŚWIADCZENIA
Oświadczenia Wnioskodawca/Beneficjent zapoznaje się z oświadczeniami, które akceptuje składając
jeden podpis pod całym wnioskiem na dole 2 strony w polu 47.

G.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

W pozycjach 41-45 należy podać liczbę załączników złożonych do wniosku
Załącznik nr 1: Kopia faktury/faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
• Na fakturze powinny być dane umożliwiające identyfikację miejsca wykonania instalacji.
• Faktura może być wystawiona na inną osobę niż Wnioskodawca ważne, aby z danych
na fakturze wynikało, że dotyczy ona instalacji przedstawionej we wniosku
o dofinansowanie.
• Można załączyć kilka kopii faktur (np. faktury zaliczkowe, odrębne faktury za zakup
poszczególnych elementów instalacji odrębną fakturę za montaż).
Załącznik nr 2: Potwierdzenie płatności -Dowód opłacenia faktury/Oświadczenie o dokonanej
zapłacie. Dane na dowodzie zapłaty powinny umożliwić weryfikację, że dana faktura/instalacja
została opłacona. Możliwe formy udokumentowania:
Forma zapłaty

Dopuszczalny dokument

Przelew bankowy (internetowy)

Wydruk przelewu

Przelew bankowy (tradycyjny)

Kopia potwierdzenia przelewu

Gotówka

Oświadczenie Wnioskodawcy spisane odręcznie, o
przekazaniu środków wykonawcy gotówką (kwota, dzień itp.)

Kredyt bankowy

Dokument z banku o przekazaniu środków lub Dokument od
wykonawcy (np. wydruk przelewu) lub Oświadczenie
wykonawcy o otrzymaniu środków jeżeli nie ma możliwości
udostępnienia pojedynczego wydruku przelewu

Załącznik nr 3: Zaświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej)
Operator wypełnia i podpisuje wzór zgodnie z Załącznikiem 3 wtedy Wnioskodawca załącza podpisany
przez OSD oryginał, lub
Operator (OSD) wystawia potwierdzenie na własnym wzorze – można dołączyć do wniosku jeżeli
zawiera analogiczne dane co wzór Załącznika 3, Wnioskodawca załącza oryginał zawierający
potwierdzenie OSD. Wnioskodawca weryfikuje we własnym zakresie, czy dane zawarte w
zaświadczeniu OSD zawierają co najmniej te dane, które są wymagane w Załączniku 3.

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji. Tylko dla Wnioskodawców, którzy
samodzielnie zamontowali instalację. W takim wypadku do wniosku załącza się fakturę za same
komponenty instalacji.
Załącznik nr 5: Pełnomocnictwo - ten załącznik załącza się jeśli Wnioskodawca wyznaczył
pełnomocnika (reprezentanta), który wypełnia i podpisuje za niego wniosek.

H.

PODPIS WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

Podpisując wniosek Wnioskodawca składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami programu,
akceptuje Oświadczenia i warunki Programu Mój Prąd; Stanowi to oświadczenie woli o zawarciu
umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW

Dane w ciemno-szarym polu wypełnia NFOŚiGW. Jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie po
wypełnieniu tej części przez NFOŚiGW staje się umową o dofinansowanie

