NFOŚiGW

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU POLSKIM, CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, BEZ SKREŚLEŃ I POPRAWEK, NA KOMPUTERZE LUB RĘCZNIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU
PRIORYTETOWEGO MÓJ PRĄD.

1. Numer i data rejestracji wniosku

A. CEL SKŁADANIA WNIOSKU
2. Cel składania wniosku

3. Numer wniosku do korekty

1. złożenie wniosku

2. korekta wniosku

B. DANE WNIOSKODAWCY / BENEFICJENTA
B1.DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Pesel Wnioskodawcy / Beneﬁcjenta

5. Sposób złożenia wniosku
1. osobiście

2. przez Pełnomocnika (Reprezentanta) - wymagany załącznik nr 5

6. Imię Wnioskodawcy / Beneﬁcjenta

7. Drugie imię Wnioskodawcy / Beneﬁcjenta

8. Nazwisko Wnioskodawcy / Beneﬁcjenta

B2.ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kod pocztowy

10. Poczta

12. Gmina

11. Województwo

13. Miejscowość

14. Ulica

15. Numer domu

17. Telefon do kontaktu

16. Numer lokalu

18. E-mail

B3.DANE RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANE DOFINANSOWANIE
19. Numer konta bankowego (pisany bez spacji)

C. DANE INSTALACJI
C1.INFORMACJA O WŁASNOŚCI INSTALACJI
20. Określenie własności instalacji
2. współwłasność

1. własność

C2.LOKALIZACJA INSTALACJI
21. Lokalizacja instalacji
1. lokalizacja tożsama z miejscem zamieszkania

2. lokalizacja inna niż miejsce zamieszkania

Pozycję 22 - 29 wypełnić jedynie w przypadku lokalizacji innej niż lokalizacja zamieszkania.
Pozycję 29 wypełnić jedynie w przypadku braku adresu lokalizacji instalacji.
22. Kod pocztowy

23. Poczta

25. Gmina

24. Województwo

26. Miejscowość

27. Ulica

28. Numer domu

29. Numer ewidencyjny działki

C3.DANE TECHNICZNE INSTALACJI
30. Moc instalacji (kW)

31. Koszt całkowity (zł)

32. Koszt kwaliﬁkowany (zł)

33. Data pierwszej płatności
D D

M M

34. Data ostatniej płatności

R R R R

D D

M M

R R R R

35. Numer umowy kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej 36. Data przyłączenia instalacji 37. Nr PPE (Punkt Poboru Energii)

D D

M M

R R R R

38. Informacja o podmiocie montującym mikroinstalację fotowoltaiczną
1. montaż przez podmiot trzeci

2. montaż wykonany samodzielnie - wymagany załącznik nr 4

D. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI BENEFICJENTA Z PROGRAMEM PRIORYTETOWYM
39. Oświadczam, że jestem osobą ﬁzyczną wytwarzającą energię elektryczną na potrzeby własne i jestem stroną Umowy Kompleksowej zawartej
z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.
1. tak

2. nie

E. KWOTA DOTACJI
40. Wnioskowana kwota dotacji
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F. OŚWIADCZENIA
1. 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.
2. Oświadczenie o zgodności mikroinstalacji z Programem Priorytetowym "Mój Prąd"
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.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku.
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z Programem Priorytetowym "Mój Prąd"
i regulaminem naboru wniosków oraz akceptuję zawarte w nich zapisy.
4. 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.
5. Oświadczenie o braku wcześniejszego uzyskania doﬁnansowania w ramach niniejszego programu na tę samą instalację.
Oświadczam, że nie uzyskałem / uzyskałam dotychczas doﬁnansowania w ramach niniejszego programu priorytetowego na ten sam zakres rzeczowy
.
6. Oświadczenie woli związane z zawarciem umowy o doﬁnansowanie.
Wyrażam zgodę na potwierdzenie zawarcia umowy o doﬁnansowanie poprzez wypłatę doﬁnansowania.
7. 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.
8. 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.
9. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości możliwości wypowiedzenia umowy o doﬁnansowanie.
W przypadku naruszenia okresu trwałości NFOŚiGW ma prawo wypowiedzieć umowę o doﬁnansowanie i żądać zwrotu środków.
10. 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.
11. Oświadczenie o obowiązku informowania o aktualnych danych adresowych
Oświadczam, że jest mi znany obowiązek informowania o każdej zmianie danych adresowych (w tym e-mail) przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy o doﬁnansowanie.
12. Oświadczenie RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
ź
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
02 – 673 Warszawa (dalej NFOŚiGW).
ź
Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.
ź
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o doﬁnansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także
dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania dotacji lit. c
(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
ź
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
ź
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
ź
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
ź
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o doﬁnansowanie
oraz zawarciem i realizacją umowy.
ź
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących
przepisów prawa.
ź
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również urząd obsługujący ministra właściwego ds klimatu.
ź
Dane osobowe powierzone ministrowi właściwemu ds klimatu przez NFOŚiGW są przetwarzane przez ministra właściwego ds klimatu w celu zatwierdzenia częściowej
listy projektów wstępnie zakwaliﬁkowanych do doﬁnansowania.
ź
Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko zostaną upublicznione poprzez ich umieszczenie na stronach internetowych NFOŚiGW oraz ministra właściwego ds klimatu.
ź
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
ź
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji
międzynarodowej.
ź
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające NFOŚiGW w prowadzonej działalności na zlecenie NFOŚiGW, w szczególności dostawcy
zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierający działalność NFOŚiGW.
Zapoznałam/em się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na upublicznienie mojego imienia
i nazwiska na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz urzędu obsługującego ministera właściwego ds klimatu.

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
W pozycjach 41 - 45 należy podać liczbę załączników złożonych do wniosku.
Faktury

Zaświadczenie OSD 1)

Potwierdzenia płatności

41.

42.

43.

Oświadczenie
o samodzielnym montażu
44.

Pełnomocnictwo
45.

H. PODPIS WNIOSKODAWCY / BENEFICJENTA
Niniejszy wniosek stanowi oświadczenie woli o zawarciu umowy o doﬁnansowanie z NFOŚiGW na kwotę zaakceptowaną przez NFOŚiGW
i na warunkach Programu Priorytetowego "Mój Prąd" tj. do kwoty 5 000,00 zł.
46. Data

47. Podpis Wnioskodawcy / Beneﬁcjenta lub imię i nazwisko oraz podpis Pełnomocnika

1) Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji.
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I. UMOWA
Wypełnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W oparciu o Decyzję Upoważnionego z dnia ………........…… Nr ……...............… zaakceptowaną przez
ministra właściwego do spraw klimatu 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".
Wniosek nr ............................. stanowi jednocześnie umowę o doﬁnansowanie nr ………….............……………
z dnia ………………………

......................................................

.......................................................................

/pieczątka NFOŚiGW/

/podpis osób upoważnionych do reprezentowania NFOŚiGW/

......................................................
/Miejscowość, data/
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