REGULAMIN DRUGIEGO NABORU
o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Priorytetowego

Mój Prąd

Warszawa 13.01.2020 r.
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
Definicje:
1) Program Priorytetowy „Mój Prąd” – program, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019
r., poz. 1447 z późn. zm.) opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów
programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych
inwestycji (Dz. U. 2019 r., poz. 1209) określający podmioty, które mogą się ubiegać o
dofinansowanie, rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania, warunki udzielenia
dofinansowania oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie; zwany dalej „Programem”;
2) lista częściowa projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania – lista projektów
spełniających kryteria oceny określone w Programie, wstępnie zakwalifikowanych do
dofinansowania, która jest przekazywana do zatwierdzenia ministrowi właściwemu ds. energii;
3) wnioskodawca – zgodnie z Programem, osoba fizyczna będąca stroną umowy przyłączeniowej
oraz będąca właścicielem lub współwłaścicielem instalacji fotowoltaicznej;
4) instalacja fotowoltaiczna – zespół połączonych urządzeń służących przetwarzaniu energii
promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W skład instalacji wchodzą między innymi:
ogniwa fotowoltaiczne, falownik;
5) wniosek o dofinansowanie – wniosek składany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dofinansowania w związku z zakupem i montażem instalacji
fotowoltaicznej. Wzory wniosku są dostępne na stronach www.nfosigw.gov.pl/moj-prad oraz
www.mojprad.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie, po podpisaniu przez przedstawicieli
NFOŚiGW, staje się umową o dofinansowanie;
6) umowa o dofinansowanie – dokument określający zasady, na jakich przyznano dofinansowanie
oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu.
§2
1. Regulamin naboru wniosków, realizowany w trybie konkursowym, zwany dalej „Regulaminem”,
stosuje się do wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w ramach
Programu (zwanych dalej także „wnioskami”), złożonych w naborze konkursowym1, w ramach
Programu.
2. Regulamin określa sposób złożenia wniosków, etapy rozpatrywania wniosków, ocenę wniosków
według kryteriów dostępu i jakościowo punktowych, procedurę zestawienia wniosków na listach
projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania oraz warunki zawarcia umowy.
3. Formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
określa program.
4. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub zrealizowane z innych
środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać
się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do Programu musi
zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
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Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów.
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5. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków
Programu do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia
od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
6. Nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności.
7. Komunikacja między wnioskodawcą a NFOŚiGW po złożeniu wniosku o dofinansowanie będzie
dokonywana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.
8. Podpisanie wniosku
o dofinansowanie.

o
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jest
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Rozdział II
Składanie wniosków
§3
1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków publikowanego na
stronie www.nfosigw.gov.pl.
2. Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu
w ramach Programu lub w formie elektronicznej poprzez portal GOV.pl.
3. Formularz papierowy wniosku, wraz z wzorami wybranych załączników, dostępny jest na stronie
internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad oraz www.mojprad.gov.pl (która będzie uruchomiona
13.01.2019 r.).
4. Formularz elektroniczny jest udostępniony na portalu GOV.pl oraz na stronie www.mojprad.gov.pl;
5. Wniosek składany w formie papierowej, musi być opatrzony podpisem własnoręcznym
wnioskodawcy.
6. Wniosek elektroniczny musi być podpisany profilem zaufanym lub poprzez usługę e-dowód.
7. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu
złożenia wniosku decyduje: dla wniosków w formie papierowej data złożenia wniosku w siedzibie
NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a w kancelarii głównej w godzinach 730 – 1530, a dla wniosków
w formie elektronicznej data wpływu na serwery NFOŚiGW.
8. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony o czym wnioskodawca jest
informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku
o dofinansowanie.
Rozdział III
Ocena wniosku o dofinansowanie
§4
1. Do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym, w ramach Programu stosuje się
następujące kategorie kryteriów wyboru projektów:
1) kryteria dostępu;
2) kryteria jakościowe punktowe.
2. Status oceny wniosku Wnioskodawca będzie miał możliwość zweryfikować po zalogowaniu się na
stronie internetowej www.mojprad.gov.pl.
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Rozdział IV
Ocena według kryteriów dostępu
§5
1. Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu
określonymi w Programie.
2. Ocena wniosku na podstawie kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”.
3. W przypadku stwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie w formie papierowej bez
wymaganych załączników, rozpatrywanie wniosku jest wstrzymane wraz z poinformowaniem
wnioskodawcy o możliwości uzupełnienia o odpowiedni załącznik, w ciągu 30 dni od otrzymania
informacji o konieczności uzupełnienia wniosku.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 liczony jest od dnia następnego po dniu wysłania maila z
informacją, o której mowa w ust. 3..
5. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku o czym
wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
wskazany we wniosku w terminie do 14 dni od uzyskania oceny negatywnej.
6. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwości lub braku
możliwości ponownego złożenia wniosku, jeśli przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie spełnia
warunków Programu.
Rozdział V
Ocena według kryterium jakościowego punktowego
§6
1. Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu oceny według kryterium jakościowego punktowego
jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku według kryteriów dostępu.
2. Ocena wniosku według kryterium jakościowego punktowego dokonywana jest zgodnie
z Programem.
Rozdział VI
Listy projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania
§7
1. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę wg kryteriów dostępu zestawiane są na częściowych
listach projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania malejąco wg punktacji
otrzymanej w ramach oceny wg kryterium jakościowego punktowego. Umieszczenie wniosku na
liście częściowej jest uwarunkowane dostępnością środków.
2. Częściowe listy projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, po akceptacji przez
osobę upoważnioną, są przekazywane ministrowi właściwemu ds. energii i publikowane są na
stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.
3. Umieszczenie wniosku na częściowej liście projektów wstępnie zakwalifikowanych
do dofinansowania nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.
4. Minister właściwy ds. energii zatwierdza listy, o których mowa w ust. 2 i umieszcza na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz beneficjentów, których projekty zostały
zatwierdzone.
5. Minister właściwy ds. energii może nie zaakceptować projektu do dofinansowania. Od negatywnej
decyzji ministra właściwego ds. energii przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie lub skarga
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do sądu administracyjnego.
Rozdział VII
Zawarcie umowy
§8
1. Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW.
2. Informacja o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania przez ministra właściwego ds. energii
i warunkach dofinansowania jest niezwłocznie wysyłana do wnioskodawcy na adres e-mail podany
we wniosku o dofinansowanie.
3. Zobowiązanie NFOŚiGW do zawarcia umowy o dofinansowanie nie powstanie, jeśli NFOŚiGW
otrzyma wiadomość e-mail o braku możliwości dostarczenia informacji o zatwierdzeniu wniosku
lub beneficjent wycofa się z ubiegania o dofinansowanie. Za wycofanie się beneficjenta z ubiegania
o dofinansowanie uważa się przesłanie informacji mailowej w ciągu 72 godzin od wysłania
informacji o zatwierdzeniu wniosku.
4. NFOŚiGW zawiera umowę o dofinansowanie zgodnie ze wzorem ustalonym we wniosku o
dofinansowanie.
Rozdział VIII
Podstawy prawne udzielenia dofinansowania
§9
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, z późn. zm.).
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 10
Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga NFOŚiGW.
§ 11
Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach Programu, oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych.
§ 12
Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej zmianie danych
adresowych, w tym adresu e-mail, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji przez
NFOŚiGW, przesłanego na dotychczas znany NFOŚiGW adres wnioskodawcy.
§ 13
1. Zarząd NFOŚiGW może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić w uzgodnieniu z ministrem
właściwym ds. energii postanowienia Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych
w trwającym konkursie.
2. Zarząd NFOŚiGW, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. energii, może zakończyć nabór bez
podania przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania alokacji środków.
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3. Niezależnie od postanowień ust. 1, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego
Regulaminu wraz z załącznikami w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. Ewentualne spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy
dla siedziby NFOŚiGW.

Załączniki do Regulaminu:
1. Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmujący swym zakresem umowę
o dofinansowanie i wniosek o wypłatę środków.
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