
Zainwestujmy razem

w środowisko

Realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Lubelskim

Wrocław, 21 kwietnia 2022 r.

Nowy nabór do Programu Priorytetowego NFOŚiGW
– Mój Prąd 4.0



PP Mój Prąd 4.0 podstawowe założenia
• nabór wniosków ruszył 15.04.2022 r.,

• okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r.,

• Wnioskodawcami (grantobiorcami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są stroną umowy kompleksowej/ umowy
sprzedaży energii co zwykle ma odzwierciedlenie na zaświadczeniu OSD (jest w niej wskazany jako Prosument)

• Moc mikroinstalacji PV od 2 do 10 kW i służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,

• podłączenie mikroinstalacji PV w nowym systemie rozliczania tzw. net-billing funkcjonującym od dnia 01.04.2022 r.,
potwierdzone przez OSD wraz z możliwością współfinansowania dodatkowych elementów do zwiększenia
autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej,

• przejście dotychczasowych Prosumentów na nowy system rozliczania (nie korzystających wcześniej z żadnego wsparcia
do instalacji PV poza ulgą termomodernizacyjną) na takich samych warunkach jak dla Prosumentów zgłaszających
inwestycję do OSD od 01.04.2022 r.,

• przejście dotychczasowych Prosumentów na nowy system rozliczania (korzystających wcześniej
z dostępnego dofinansowania do instalacji PV) ze wsparciem dla elementów służących zwiększeniu autokonsumcji oraz
„bonusem za przejście” w wysokości 2 tys. zł,

• pomoc finansowa nie będzie dotyczyła Prosumentów, którzy nie przejdą na nowy system rozliczeń (net-billing),

• Środki z React-UE (XI oś POIiŚ)
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Dla kogo jest nowa edycja Programu?
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• program dedykowany dla Prosumentów w nowym systemie net-billing

(zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od dnia 01.04.2022 r.),

• możliwość udziału Prosumentów z dotychczasowego systemu net-metering

(zarówno instalacja PV jak i dodatkowe elementy wspierające autokonsumpcję)

pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń,

a) instalacja PV w systemie net-metering (bez uzyskanego dofinansowania z PP MP oraz

innych programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej)

→ zobowiązanie do przejścia na nowy system → dofinansowanie do instalacji PV

→dodatkowo możliwość skorzystania z elementów wspierających autokonsumpcję

wytworzonej energii elektrycznej

b) instalacja PV w systemie net-metering (współfinansowana – MP, programy gminne

– jeśli dopuszczają taką możliwość) → zobowiązanie do przejścia na nowy system

→ dofinansowanie do instalacji PV „bonus” w wysokości 2 tys. zł - pod warunkiem

zakupu dodatkowego elementu wspierającego autokonsumpcję wytworzonej energii

elektrycznej



Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
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• Prosumenci w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od

dnia 01.04.2022 r.)

Instalacja PV  
w systemie
net-billing

dofinansowanie 
do samej 

instalacji PV 
do 4 tys. zł

dofinansowanie 
do instalacji PV 
do 5 tys. zł przy 
zakupie innych 

elementów

dofinansowanie do 
magazynu ciepła 

do 5 tys. zł

dofinansowanie do 
magazynu ee
do 7,5 tys. zł

dofinansowanie 
do HEMS/EMS* 

do 3 tys. zł



Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
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** współfinansowane tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/ lub magazynu energii elektrycznej

* pompa ciepła typu powietrze/woda (pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) 

Dofinansowanie w formie dotacji

Dodatkowy 
element

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w 
kosztach 

kwalifikowanych
nie więcej niż [zł]

procentowy udział                    
w kosztach 

kwalifikowanych

nie więcej niż 
[zł]

Maksymalne łączne 
dofinansowanie[zł]

instalacja PV do 50% 4 000 x x x 4 000

instalacja PV +

do 50% 5 000

magazynowanie 
ciepła - pompa 

ciepła typu 
powietrze/woda 
służąca wyłącznie 
c.w.u.*, zasobnik 

c.w.u., bufor 
ciepła

do 50% 5 000 10 000

do 50% 5 000

magazyn energii 
elektrycznej 

(akumulator)-
min. pojemność 

2kWh

do 50% 7 500 12 500

do 50% 5 000

system 
zarządzania 

energią 
HEMS/EMS**

do 50% 3 000 8 000

• Prosumenci w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od 

dnia 01.04.2022 r.)

13 000 z 

HEMS/EMS

15 500 z 

HEMS/EMS

Maksymalnie: 

PV + mag. 

ciepła + mag. 

en. elektrycznej 

+ HEMS/EMS 

= 20 500



Dla kogo będzie nowa edycja Programu?

5

• Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (bez uzyskanego dofinansowania

z PP MP oraz innych programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi

termomodernizacyjnej)

Instalacja PV w 
dotychczasowym 

systemie
net-metering

bez wcześniejszego 
wsparcia finansowego

dofinansowanie 
do samej 

instalacji PV 
do 4 tys. zł

dofinansowanie 
do instalacji PV 
do 5 tys. zł przy 
zakupie innych 

elementów

dofinansowanie 
do magazynu 

ciepła 
do 5 tys. zł

dofinansowanie 
do magazynu ee

do 7,5 tys. zł

dofinansowan
ie do 

HEMS/EMS* 
do 3 tys. zł

Przejście na 
net-billing

Przejście na 
net-billing



Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
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procentowy udział w 

kosztach kwalifikowanych
nie więcej niż [zł]

procentowy udział                    

w kosztach 

kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

instalacja PV do 50% 4 000 x x x

do 50% 5 000

magazynowanie 

ciepła - pompa 

ciepła typu 

powietrze/woda 

służąca wyłącznie 

c.w.u.*, zasobnik 

c.w.u., bufor 

ciepła

do 50% 5 000

do 50% 5 000

magazyn energii 

elektrycznej 

(akumulator)- min. 

pojemność 2kWh

do 50% 7 500

do 50% 5 000

system 

zarządzania 

energią 

HEMS/EMS**

do 50% 3 000

10 000

12 500

8 000

Dofinansowanie w formie dotacji

Dodatkowy 

element

Dofinansowanie w formie dotacji

Maksymalne łączne 

dofinansowanie[zł]

4 000

instalacja PV + 

• Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (bez uzyskanego dofinansowania

z PP MP oraz innych programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi

termomodernizacyjnej)

13 000 z 

HEMS/EMS

15 500 z 

HEMS/EMS

Maksymalnie: 

PV + mag. 

ciepła + mag. 

en. elektrycznej 

+ HEMS/EMS 

= 20 500



Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
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• Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (z wcześniejszym zewnętrznym

wsparciem)

Przejście na 
net-billing

Instalacja PV w 
dotychczasowym 

systemie
net-metering

z wcześniejszym 
wsparciem 

zewnętrznym

„bonus” 2 tys. zł

dofinansowanie 
do magazynu 

ciepła 
do 5 tys. zł

dofinansowanie 
do magazynu ee

do 7,5 tys. zł

dofinansowanie 
do HEMS/EMS* 

do 3 tys. zł

*współfinansowane tylko pod warunkiem zakupu

magazynu ciepła i/ lub magazynu energii elektrycznej



Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
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• Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (z wcześniejszym zewnętrznym

wsparciem)

10 000 z 

HEMS/EMS

11 500 z 

HEMS/EMS

Maksymalnie: 

PV + mag. 

ciepła + mag. 

en. elektrycznej 

+ HEMS/EMS 

= 17 500



Uwagi końcowe
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• magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub 

kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła 

zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką 

elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno 

kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła 

do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym 

zasobnikiem) .

• minimalna pojemność magazynu ee 2kWh, max. cena za 1 kWh 4000 zł.

• HEMS (ang. home energy management system) - system zarządzania 

energią w budynku - optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i 

ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku. Pod pojęciem EMS 

(ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią 

pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. 



Uwagi końcowe
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• 5 – letni okres trwałości, kontrole

• działania info-promo

• nie podlega dofinansowaniu rozbudowa instalacji PV

• udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu 

• dokumentami potwierdzającym dokonanie płatności mogą być: 

a) potwierdzenie dokonania przelewu; 

b) dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową; 

c) oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem 

numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania tej płatności w pełnej wysokości przez 

Wnioskodawcę; 

d) oświadczenie Wnioskodawcy o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru 

dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty 

dokonania płatności w pełnej wysokości. 

Faktura lub paragon imienny z adnotacją „opłacone” oraz umowa kredytowa/pożyczkowa nie 

jest wystarczającym potwierdzeniem dokonania płatności

• Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu 

do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży ee.



Uwagi końcowe
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• Nie dopuszcza się dofinansowania mikroinstalacji PV na budynkach mieszkalnych, 

których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest,

• Wnioski można składać/wysyłać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków o 

Dofinansowanie NFOSiGW (GWD) - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

• PEŁNOMOCNICTWO: Złożenie wniosku w formie elektronicznej przez Pełnomocnika 

jest możliwe. W tym celu Wnioskodawca musi udzielić pełnomocnictwa na wzorze 

umieszczonym na stronie internetowej programu Mój Prąd w zakładce "o Programie".

• Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL Pełnomocnika. Pełnomocnik 

składa wniosek przez GWD przy użyciu własnego profilu zaufanego/podpisu 

kwalifikowanego.

• Obowiązek informacyjno-promocyjny: m.in. Umieszczenie na budynku/ogrodzeniu 

trwałej tablicy informacyjnej (min. format A4) o treści:

„Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.1 Program 

Mój Prąd.”

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Składanie wniosku
https://gwd.nfosigw.gov.pl/
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Z kim mogę się kontaktować w razie pytań?

mp4@nfosigw.gov.pl

lub

mailto:mojprad@nfosigw.gov.pl




Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagęDziękuję za uwagę

Michał Brożyna

tel. 887 447 704

mbrozyna@fos.wroc.pl

www.wfosigw.wroclaw.pl/doradztwo-energetyczne


