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* nadaje NFOŚiGW

Dane Wnioskodawcy/ Beneficjenta

dane ogólne

3. Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Beneficjenta

4. P E S E L :

5. Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego :

6. Telefon

7. E-mail

8. Kod pocztowy 9. Poczta

10. Miejscowość

11. Ulica

12. Nr domu/nr lok.

13. Gmina

14. Powiat

15. Województwo

17. Nazwa banku

Wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku. Pola 20-27 wymagają uzupełnienia 

gdy zaznaczone będzie pole 19).

 WNIOSEK DO NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI 

WODNEJ O UDZIELENIE DOFINSANSOWANIE NA MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

w ramach Programu Priorytetowego „Mój prąd"                                                                   

16. Numer rachunku

1. Nr wniosku* 2. Data przyjęcia*

Adres zamieszkania Wnioskodawcy/ Beneficjenta

Numer konta bankowego, na które ma zostać wypłacone dofinansowanie:
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Lokalizacja instalacji

18. Lokalizacja instalacji tożsama z adresem zamieszkania

19. Lokalizacja instalacji inna niż adres zamieszkania - należy wypełnić pola 20-27

20. Kod pocztowy 21. Poczta

22. Miejscowość

23. Ulica

24. Nr domu/nr lok.

25. Gmina

26. Powiat

27. Województwo

28. Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej (kW)

29. Koszty całkowite (w zł)

30. Koszty kwalifikowane (w zł)

31. Data zawarcia umowy kompleksowej

32. Nr umowy kompleksowej

33. Nr Punktu Poboru Energii (PPE) w którym zamontowano mikroinstalację fotowoltaiczną

Wnioskowana dotacja (w zł)**

34.
, zł

**

Oświadczenie o zgodności Wnioskodawcy/ Beneficjenta z Programem Priorytetowym

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, będącą stroną umowy kompleksowej. 

Informacje o mikroinstalacji fotowoltaicznej

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających 

nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne 

znaczenie dla uzyskania dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wynikająca z art. 286 oraz z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.

do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5 000,00 zł

Oświadczenia

Informacje o instalacji
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Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 4 do Wniosku o dofinansowanie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiazku zwrotu otrzymanej dotacji po wypowiedzeniu 

umowy o dofinansowanie

Oświadczam, że jest mi znany obowiązek zwrotu do NFOŚiGW pełnej kwoty otrzymanej dotacji wraz z 

odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, począwszy od daty obciążenia rachunku NFOŚiGW - w 

przypadku wypowiedzenia umowy, jak również możliwości dochodzenia przez NFOŚiGW roszczeń na drodze 

sądowej.

Oświadczenie o obowiązku informowania o aktualnych danych adresowych

Oświadczam, że jest mi znany obowiązek informowania o kazdej zmianie danych adresowych (w tym e-mail) 

przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Oświadczenie o zgodności mikroinstalacji z Programem Priorytetowym

Oświadczam, że mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta niniejszym wnioskiem o dofinansowanie:

a) dotyczy montażu nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem jej 

montażu

b) nie dotyczy wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV 

Oświadczenie o eksploatacji instalacji przez okres min. 3 lat

Zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania we 

wskazanej we wniosku lokalizacji.

Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości możliwości wypowiedzenia umowy o dofinansowanie

W przypadku naruszenia okresu trwałości NFOŚiGW ma prawo wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i 

żądać odzyskania środków.

Oświadczenie dotyczące kontroli

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

osoby wskazane przez NFOŚiGW wizytacji/ kontroli instalacji objętej dofinansowaniem w okresie do 3 lat od 

daty wypłaty środków pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków 

wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych.

Oświadczenie o braku wcześniejszego uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego programu na 

tę  samą instalację

Oświadczam, że nie uzyskałem/ - am dotychczas dofinansowania w ramach niniejszego programu 

priorytetowego na ten sam zakres rzeczowy

Oświadczenie woli związane z zawarciem umowy o dofinansowanie

Wyrażam zgodę na poświadczenie zawarcia umowy o dofinansowanie drogą mailową.

Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku

Oświadczam, że zapoznałem/ -am się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z 

Programem Priorytetowym "Mój Prąd" i regulaminem naboru wniosków oraz akceptuję zawarte w nich zapisy.

Oświadczenie o braku finansowania zakresu rzeczowego z innych środków publicznych

Oświadczam, że ten sam zakres rzeczowy nie był i nie będzie dofinansowany ze środków publicznych, w tym 

w ramach Programu priorytetowego "Czyste powietrze". 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.
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1.

2.

3.

4.

Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu 

priorytetowego Mój Prąd”.

Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.

/pieczątka NFOŚiGW/ …………………………………………………………

…………………………………………………

/Miejscowość, data/

Załączniki do wniosku: 

35. W oparciu o  Decyzję Upoważnionego z dnia ………........……  Nr ……...............… zaakceptowaną przez 

ministra właściwego do spraw energii pismem z dnia ………........……  znak 

……..............................................…, na podstawie niniejszego wniosku udziela się dofinansowania w formie 

dotacji w kwocie …...........…...…....zł 

(słownie:............................................................................................................................zł) na zakup 

mikroinstalacji fotowoltaicznej zgodnie z zasadami Programu priorytetowego "Mój Prąd".

36. Niniejszy wniosek stanowi jednocześnie umowę o dofinansowanie nr ……………………….. z dnia 

………………………

………………………………………….

 /Miejscowość, data/  /Czytelny podpis Wnioskodawcy/

…………………………………………………

Niniejszy wniosek stanowi oświadczenie woli o zawarciu umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW na 

kwotę zaakceptowaną przez ww. NFOŚiGW i na warunkach Programu priorytetowego

  "Mój prąd"

…………………………………………

Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu 

Poboru Mocy w którym go zainstalowano.

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd".

/podpis osób upoważnionych do reprezentowania NFOŚiGW/

Wypełnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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