Jak uzupełnić

i złożyć wniosek
w ramach programu MÓJ PRĄD 3.0

Mój prąd 3.0

Rusza nabór do programu Mój Prąd 3.0

Mój Prąd 3.0 to program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Będzie można ubiegać się
o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji PV - od 2kW do 10kW, na potrzeby
istniejących budynków mieszkalnych. 



Całkowita kwota dotacji w programie Mój Prąd na lata 2021 - 2023 sięga: 534 mln zł.



Nabór wniosków przewidywany jest w okresie od 01.07.2021 do 22.12.2021.

Kwota dotacji

Kwota dotacji w programie Mój Prąd 3.0 wynosi:

3000 zł

nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowaniu podlegają 

instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Mój prąd 3.0

Przed wypełnieniem wniosku przygotuj dokumenty:

3 kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

3 dowód zapłaty faktury / oświadczenie o dokonanej wpłacie,

3 zaświadczenie
instalacji

PV

Operatora
do

sieci

Sieci
wraz

Dystrybucyjnej
z

numerem

potwierdzające
Punktu

Poboru

datę
Mocy,

przyłączenia
w

którym

go zainstalowano - według wzoru,

3 pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej
się o dofinansowanie - według wzoru,

3 jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii np. 2 faktury zeskanuj do jednego
pliku lub skompresuj do jednego pliku (np. zip).

Należy też pamiętać o danych logowania do profilu zaufanego (PZ). 

Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd:
3 Program Priorytetowy Mój Prąd_2021

3 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2021

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie PP Mój Prąd_2021

3

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

3

Wzór zaświadczenia o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej od Operatora Sieci Dystrybucyjnej

3 Pomoc kontekstowa w celu złożenia wniosku w

3 Obowiązki informacyjne

3

Beneficjenta - tabliczka

Wzór Pełnomocnictwa w PP Mój Prąd_2021

Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (słownik pojęć)
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Wchodzimy na stronę: https://www.nfosigw.gov.pl/

2

Następnie wybieramy podstronę „Mój Prąd”.

3

Na stronie Mój Prąd wyszukujemy i klikamy w odnośnik „Złóż wniosek”.

4

Zostajemy przeniesieni na kolejną podstronę. 

Wybieramy „Przejdź do gwd aby złożyć wniosek”.
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Zostajemy przeniesieni na podstronę - generator wniosków o dofinansowanie. 

Zakładamy konto w GWD - Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

6

Po zarejestrowaniu przechodzimy na podstronę i wybieramy 

„Nowy wniosek o dofinansowanie”.

7

W wyświetlonym okienku wybieramy 

“Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”.
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Przechodzimy do nowego okna. Z pierwszej pozycji „Dziedzina” wybieramy

z listy „MÓJ PRĄD” pozostałe pola zostają uzupełnione automatycznie. 

Klikamy „Zapisz i przejdź do edycji”.

9

Przechodzimy do strony tytułowej wniosku. Wiosek składany jest wyłącznie
w formie elektronicznej. Po zapoznaniu się z treścią klikamy „dalej”.
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Przechodzimy do strony tytułowej wniosku.
UWAGA !!!



Wszystkie dane we wniosku powinny być wypełnione zgodnie z prawdą. Brak podania poprawnych
danych (w tym numeru PESEL, numeru rachunku bankowego itp.) może skutkować odrzuceniem
wniosku o dofinansowanie.



Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej
do NFOŚiGW.



Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji:

\
 w przypadku osoby fizycznej – osoba, która stara się o udzielenie dofinansowaniaS
 w przypadku pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej wniosek musi zostać złożony
i podpisany przez osobę upoważnioną (bądź organ) do reprezentacji Wnioskodawcy.

Jeżeli reprezentacja jest wieloosobowa, wniosek winien zostać złożony (podpisany) przez jedną
z osób uprawnionych (w tym wypadku Reprezentanta), a w sekcji załączniki należy dołączyć
upoważnienie sporządzone przez pozostałych członków uprawnionych do reprezentacji
np. w przypadku wystawionego zaświadczenia OSD na dwie lub więcej osób.

Po zapoznaniu się z treścią klikamy „dalej”.
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W zakładce „dane wnioskodawcy” uzupełniamy dane.

Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika wymagany jest załącznik
(wzór dostępny jest tutaj).
Znaczenia kolorystyczne pól:



kolor żółty – pola edytowalne w formularzu,

kolor pomarańczowy – pole, w którym aktualnie znajduje się kursor,

kolor czerwony – pole obowiązkowe,

kolor szary – pole niepodlegające edycji (jest ono automatycznie wyliczane przez system).

Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy na dole przycisk „dalej”.
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W zakładce „instalacja fotowoltaiczna” uzupełniamy dane.

Po poprawnym uzupełnieniu danych klikamy na dole strony przycisk „dalej”.

13

Uzupełniamy pole “Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej”.

Po poprawnym uzupełnieniu pola klikamy na dole strony przycisk „dalej”.
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W zakładce „oświadczenia” po zapoznaniu się z oświadczeniami zaznaczamy
zgody, następnie klikamy na dole strony przycisk „dalej”.
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W zakładce „umowa” wyrażamy zgodę na Oświadczenie woli związane
z zawarciem umowy o dofinansowanie, następnie klikamy na dole strony przycisk
„dalej”.

16

W zakładce „załączniki” dodajemy dokumenty:
p Faktury za zakup lub/i montaż lub/i transport mikroinstalacji fotowoltaicznej
p Potwierdzenia dokonanych płatności za przedstawione faktury za mikroinstalację fotowoltaiczną
p Zaświadczenie potwierdzające
wydane/podpisane przez OSD

przyłączenie

mikroinstalacji

fotowoltaicznej

do

sieci
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Po uzupełnieniu wszystkich danych na górnym pasku wybierz „zapisz i waliduj”.

Pozwala to na zapisanie i weryfikację poprawności wypełnianego wniosku.

18

Widok poprawnej walidacji wniosku. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają
Wybieramy „Zatwierdź wniosek”.

Uwaga! Zatwierdzenie formularza wniosku nie oznacza, że wniosek został
przesłany do NFOŚiGW oraz nie kończy procesu składania wniosku.
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Aby przesłać wypełniony wniosek należy wybrać z listy wniosków z kolumny
„Akcja„ pozycje „szczegóły” a następnie po przejściu do nowego widoku w
górnym oknie wybrać „Wyślij do funduszu”.
Wciśnięcie przycisku Wyślij do Funduszu NIE JEST równoznaczne, z formalnym „złożeniem wniosku”,
a jedynie zapoczątkowuje proces jego składania.


Po kliknięciu na przycisk Wyślij do Funduszu, wniosek otrzyma status Oczekuje na złożenie

w Funduszu.


Od tego momentu nie jest już możliwe wycofanie wniosku do edycji, chyba, że wnioskodawca
(użytkownik) rezygnuje z dofinansowania.

20

W celu złożenia podpisanej wersji wniosku, należy:

Krok 1. Podpisać wniosek elektronicznie (kliknij na przycisk Podpisz).

Krok 2. Wysłać przez ePUAP (kliknij na przycisk Wyślij przez ePUAP).

Jeśli wniosek trafi do Kancelarii Funduszu, jego status zmieni się na Przyjęty
w Funduszu. Status ten oznacza, że proces składania wniosku został
zakończony.

