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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, stosuje się do wniosków  
o dofinansowanie (zwanych dalej także „wnioskami”), złożonych w naborze konkursowym1,  
w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”, zwanego dalej „Programem priorytetowym”. 

2. Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich wpływu do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „NFOŚiGW”, do momentu 
zawarcia umowy o dofinansowanie. 

3. Formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
określa program priorytetowy.  

4. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane 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 „Mój 
Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”. 

5. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków 
Programu priorytetowego "Mój Prąd” 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 wyłącznie na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie. 

8. Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest oświadczeniem woli zawarcia umowy  
o dofinansowanie. 

 

Rozdział II 
Składanie wniosków 

§ 2 

1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o konkursie publikowanego na stronie 
www.nfosigw.gov.pl. 

2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego 
konkursu w ramach programu priorytetowego. 

3. Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad. 

4. Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy  
w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””. 

5. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu 
złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy  
ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 800 – 1500.  

6. 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.  

 

                                                 
1 Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów.  
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Rozdział III 
Etapy rozpatrywania wniosku 

§ 3 

Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych 
NFOŚiGW: 

1) rejestrowanie wniosku – do 1 dnia roboczego od daty wpływu wniosku;  

2) ocena wniosku wg kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych punktowych – do 1 dnia 
roboczego od daty wpływu wniosku;  

3) sporządzenie częściowych list projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania  
i warunkowa decyzja o dofinansowaniu przedsięwzięcia – do 1 dnia roboczego od dnia dokonania 
oceny wszystkich wniosków, złożonych w danym dniu naboru konkursowego; 

4) przekazanie częściowej listy projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania Ministrowi 
Energii celem zatwierdzenia – do 1 dnia roboczego od sporządzenia częściowej listy projektów; 

5) podpisanie umowy – do 1 dnia roboczego od otrzymania zatwierdzonej przez Ministra Energii listy 
projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. 

 

Rozdział IV 
Ocena wniosku o dofinansowanie   

§ 4 

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. 

 

Rozdział V 
Ocena według kryteriów dostępu 

§ 5 

1. Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu 
określonymi w programie priorytetowym. 

2. Ocena wniosku na podstawie kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”.  

3. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku o czym 
wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
wskazany we wniosku.  

4. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie.  

 

 
Rozdział VI  

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 priorytetowym. 
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Rozdział VII 
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.  

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 do 
sądu administracyjnego. 

 

Rozdział VIII 
Zawarcie umowy 

§ 8 

1. Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW. 

2. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW zawiera umowę o 
dofinansowanie zgodnie z przyjętym wzorem. 

3. Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu jest bezzwłocznie przekazywana 
beneficjentowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie 

4. Zobowiązanie NFOŚiGW nie powstaje jeśli NFOŚiGW otrzymał wiadomość e-mail o braku 
możliwości dostarczenia informacji o podpisaniu umowy lub beneficjent wycofał się z ubiegania  
o dofinansowanie. Za wycofanie się beneficjenta z ubiegania o dofinansowanie uważa się 
przesłanie informacji mailowej w ciągu 24 godzin od wysłania informacji o podpisaniu umowy przez 
NFOŚiGW. 

 

 

 

Rozdział IX 
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.). 
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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 priorytetowego, 
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych. 

§ 12 

1. Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków przez NFOŚiGW mają charakter 
instrukcyjny i ich naruszenie przez NFOŚiGW nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony 
wnioskodawcy. 

2. 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 postanowienia Regulaminu. 
Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych w trwającym konkursie. 

2. Zarząd NFOŚiGW, w uzgodnieniu z Ministrem Energii, może zakończyć konkurs bez podania 
przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania alokacji środków. 

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 konkursie.  

2. Wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmujący swym zakresem umowę  
o dofinansowanie i wniosek o wypłatę środków. 


