POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”

zawarte w dniu ……………………………… 20……… r. w Warszawie, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa;
zwanym dalej Narodowym Funduszem,
reprezentowanym przez:
Annę Trudzik – Dyrektora Departamentu OZE
oraz
Anna Pintowską – Bryłkę – p.o. Głównego Księgowego
a

………………………………………………………………………………………… z siedzibą w……………………………………
ul.
………………………………………………………….REGON:
KRS:…………………….

……………………..,

NIP:

…………………………,

zwaną dalej Partnerem,
reprezentowaną przez:
………………………………..…………………………………………
……………………………….. …………………………………………
zwanych dalej każdą z osobna Stroną, a łącznie Stronami;

PREAMBUŁA
Zważywszy na to, iż:
1) Zgodnie z art. 400b ust. 2a ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
celem działania Narodowego Funduszu jest również tworzenie warunków do wdrażania
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez współpracę
z innymi podmiotami;
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2) Narodowy Fundusz, jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w rozumieniu art. 25
ust. 1 w zw. z art. 26 z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji, ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Mój Prąd”
(zwanego dalej „Programem”);
3) Partner świadczy na rzecz osób fizycznych usługi doradczo – konsultacyjne związane
z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu;
Strony niniejszym postanawiają uregulować zasady współpracy, mając na celu optymalizację procesu
składania wniosków przez Partnera do Narodowego Funduszu, celem umożliwienia ich efektywnej
oceny.

§1
1. Strony postanawiają, że Partner będzie składał pakiety wniosków składające się z minimum 10
sztuk wniosków.
2. Jeżeli Partner będzie chciał złożyć w Narodowym Funduszu jednorazowo więcej niż 20
wniosków, będzie tego dokonywał nie częściej niż dwa razy w miesiącu, wyłącznie w
następujące dni tygodnia: poniedziałek.
3. Na 4 dni przed złożeniem wniosków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Partner prześle drogą
elektroniczną
na
adres:
Marta.Czernik@nfosigw.gov.pl
oraz
Sylwia.Kossakowska@nfosigw.gov.pl listę wnioskodawców wraz z danymi dodatkowymi
w ustandaryzowanej tabeli w pliku typu excel. Lista pól ustandaryzowanej tabeli, o której
mowa w zdaniu poprzednim, stanowi zał. nr 1 do niniejszego porozumienia.
4. Wszystkie wysłane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami muszą być zeskanowane i
przesłane drogą elektroniczną w miejsce wskazane przez NF po podpisaniu porozumienia. W
przypadku dużej ilości wniosków należy spakować je do mniejszego formatu
5. Niezastosowanie się do powyższych założeń skutkować będzie potraktowaniem wniosków jak
indywidualnych, co oznacza, że od dnia 1 kwietnia 2020r. nie będą procedowane.

§2
Niezależnie od postanowień §1 Partner zobowiązuje się:
1) przestrzegać ustalonych w Narodowym Funduszu godzin otwarcia punktu przyjmowania
wniosków w ramach Programu Mój Prąd;
2) dołożyć należytej staranności, o której mowa w art. 355 §2 Kodeksu cywilnego przy
przygotowywaniu wniosków (wraz z załącznikami) składanych do Narodowego Funduszu;
3) nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosków, w liczbie powyżej
20, poinformować o tym Narodowy Fundusz przekazując informacje w drodze mailowej lub
telefonicznej
odpowiednio
na
adres:
Marta.Czernik@nfosigw.gov.pl
oraz
Sylwia.Kossakowska@nfosigw.gov.pl lub pod nr telefonu: (22) 4595801 oraz (22) 4595803.

§3
1. Podpisanie niniejszego Porozumienia nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych.
2. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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§4
Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Każda ze stron może je wypowiedzieć
z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

________________________
Narodowy Fundusz

___________________
Partner

Spis załączników:
1. lista pól ustandaryzowanej tabeli z danymi;
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Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia ………………………… 2019 r. „Lista pól ustandaryzowanej tabeli z
danymi”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lp.
Imię Wnioskodawcy / Beneficjenta
Nazwisko Wnioskodawcy / Beneficjenta
PESEL Wnioskodawcy / Beneficjenta
Urząd Skarbowy – nazwa i adres (2 pola)
Telefon Wnioskodawcy / Beneficjenta
Adres e-mail Wnioskodawcy / Beneficjenta
Adres miejsca zamieszkania Wnioskodawcy / Beneficjenta (9 pól: kod pocztowy, poczta,
miejscowość, ulica, nr domy/nr lokalu, gmina, powiat, województwo)
Numer rachunku Wnioskodawcy
Nazwa banku Wnioskodawcy
Adres miejsca gdzie będzie montowana instalacja (9 pól: jak w pkt 8)
Informacja czy instalacja została zamontowana przez podmiot trzeci czy samodzielnie
Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej [kW]
Koszt kwalifikowany
Data zawarcia umowy kompleksowej
Numer umowy kompleksowej
Nr Punktu Poboru Energii (PPE) w którym zamontowano instalację fotowoltaiczną
Wnioskowane dofinansowanie
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