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O rozwoju sektora prosumenckiego
Kilkuletnie doświadczenia płynące z obszaru pro-
sumentów pokazują, że tego typu rozwiązania sta-
ją coraz bardziej atrakcyjne. Do wzrostu liczby mi-
kroinstalacji prosumenckich w Polsce przyczyniły 
się wprowadzone rozwiązania legislacyjne tworzą-
ce system upustów wraz z możliwością otrzymania 
wsparcia dotacyjnego lub pożyczkowego ze środ-
ków krajowych lub unijnych.
– Program Mój Prąd to bardzo istotne wsparcie dla roz-
woju produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł. Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania 
energii nie tylko wzmacniamy lokalne bezpieczeństwo 
energetyczne Polaków i poprawiamy czystość powie-
trza, którym oddychają, lecz także wzmacniamy pol-
ską gospodarkę – powiedział minister energii Krzysz-
tof Tchórzewski.
Tylko na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało po-
nad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem 
końca 2017, oraz aż o 235% względem końca 2016 r.)  
o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porów-
naniu z końcem 2017 r. oraz +235% względem koń-
ca 2016 r). 
Także w tym roku obserwujemy dalsze zwiększanie 
dynamiki w tym obszarze. Według danych za pierw-
szy kwartał 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła 
się aż o ponad 72 MW (najwyższy przyrost mocy mi-
kroinstalacji w historii) i wyniosła na dzień 31 marca 
2019 r. ponad 415 MW, natomiast liczba mikroinsta-
lacji wzrosła o ponad 11 tys. szt. i wyniosła ponad 
65 tys. szt. na koniec I kw. 

Najważniejsze założenia programu Mój Prąd:
•	dofinansowanie	do	mikroinstalacji	fotowoltaicznej	
o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW;
•	wysokość	dofinansowania	w	formie	bezzwrotnej	do	
50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowolta-
iczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
•	koszty	kwalifikowane	–	koszty	zakupu	i	montażu	
instalacji fotowoltaicznej;
•	jeżeli	wnioskodawca	otrzymał	dofinansowanie	
lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowolta-
icznej w ramach innego programu, nie może ubie-
gać	się	o	ponowne	wsparcie	w	ramach	programu	
Mój Prąd;
•	instalacja	PV	obejmuje	panele	fotowoltaiczne	z	nie-
zbędnym oprzyrządowaniem;
•	beneficjentem	programu	jest	osoba	fizyczna,	któ-
ra jest stroną umowy przyłączeniowej;
•	wnioski	o	dofinansowanie	składane	będą	z	formie	
papierowej.	Można	je	przesłać	np.	pocztą,	kurierem	
lub	złożyć	osobiście	w	NFOŚiGW;
•	kwalifikacja	kosztów	od	dnia	23.07.2019	(datą	po-
niesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
•	projekt	nie	może	zostać	zakończony	 (instalacja	
przyłączona	przez	OSD)	przed	ogłoszeniem	na-
boru,	natomiast	projekt	musi	być	zakończony	na	
moment składania wniosku o dofinansowanie.  
To	znaczy	wnioski	mogą	być	składane	po	zakupie	
i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwu-
stronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu 
licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne 
z zakończeniem inwestycji);
•	wnioskodawca	składa	wniosek	o	dofinansowanie,	
który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinan-
sowanie	oraz	wnioskiem	o	płatność.

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają do-
radcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetyczne-
go	NFOŚiGW:	https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
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Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez 
Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspól-
nej konferencji z ministrami energii i środowiska 
– Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowal-
czykiem.
– Mój Prąd to kolejny program przygotowany we 
współpracy z Ministerstwem Energii na rzecz roz-
woju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finan-
sowany ze środków NFOŚiGW. Tym razem stawiamy 
na zwiększenie dostępności rozwiązań prosumenc-
kich w gospodarstwach domowych, w szczególno-

ści tych, które są zlokalizowane na terenach słabiej 
zurbanizowanych – podkreślił minister środowiska 
Henryk Kowalczyk.

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało 
program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce Mój Prąd. Głównym 
celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, 
a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji 
i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW 
mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Program Mój Prąd
Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dzięki realizacji programu Mój Prąd 
ilość energii wyprodukowanej  
ze wszystkich instalacji wyniesie ok.  
1 TWh. W ten sposób uniknie się emisji 
600-800 tys. ton CO2 rocznie.

Termin ogłoszenia naboru i początek 
przyjmowania wniosków planowa-
ny jest na przełom sierpnia i września 
2019 roku. Nabór wniosków będzie 
prowadzony przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej NFOŚiGW.

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html
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