
4005/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Program Mój Prąd 4.0 w skrócie
15 kwietnia 2022 r. wystartował nabór wniosków 
o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych 
w ramach programu Mój Prąd. Nowa odsłona 
programu wprowadza zmiany w wielkości dofi-
nansowania oraz dodatkowe dotacje na urządze-
nia i rozwiązania zwiększające autokonsumpcję 
wytworzonego prądu. Beneficjentami programu 
mogą być osoby fizyczne wytwarzające na wła-
sne potrzeby energię elektryczną w mikroinsta-
lacji o mocy 2-10 kw, które mają zawartą kom-
pleksową umowę regulującą kwestie związane 
z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej. 
warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie się 
we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. syste-
mie net-billingu. Maksymalny poziom dotacji, 
którą będzie można otrzymać z programu, wy-
niesie nawet 20,5 tys. zł. wysokość dotacji może  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej  
i jaka jest wysokość dotacji w czwartej edycji programu? Od 15 kwietnia 
ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych 
w ramach kolejnej, czwartej już edycji programu Mój Prąd. Nowe dotacje 
mają zachęcić prosumentów do maksymalnego wykorzystywania 
prądu wytworzonego przez domową instalacją fotowoltaiczną (PV) 
na własne potrzeby, co jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla 
indywidualnych wytwórców prądu. Oferta marki Viessmann zawiera 
wszelkie komponenty, aby skorzystać z tego programu.

Oferta Viessmann  
do programu mój prąd 4.0 

© Viessmann Group

„Mój Prąd”

Schemat wsparcia 

PV + dodatki

Prosument rozliczający się 
w systemie net-billing

Prosument rozliczający się 
w systemie net-mettering

Korzystał z dofinansowania na 
PV np. z wcześniejszej edycji 
programu Mój Prąd

Nie korzystał z dofinansowania 
na PV np. z wcześniejszej 
edycji programu Mój Prąd

2000 zł

4000 zł

5000 zł

+5000 zł

magazyn ciepła

+7500 zł

magazyn energii elektrycznej

+3000 zł

system HEMS

PV + dodatki

http://www.instalreporter.pl
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współpracy z wszystkimi typami pomp ciepła. 
Licznik analizuje ruch energii elektrycznej w kie-
runku sieci elektroenergetycznej i inteligentnie 
steruje pracą pompy ciepła na cele c.w.u., ogrze-
wania lub chłodzenia budynku.

Magazyny ciepła 
Od tej edycji programu Mój Prąd dofinansowaniu 
podlegają także magazyny ciepła, do których za-
liczamy takie produkty Viessmann, jak:
•	zasobniki	c.w.u.	zasilane	przez	pompę	ciepła	lub	

kocioł elektryczny – wszystkie zasobniki ciepłej 
wody użytkowej Vitocell,
•	zasobniki	c.w.u.	z	grzałką	elektryczną	–	zasob-
niki Vitocell 200-w 140 l oraz każdy zasobnik Vi-
tocell o pojemności powyżej 300 l,
•	bufory	ciepła	zasilane	przez	pompę	ciepła	lub	
kocioł elektryczny – zasobniki buforowe Vitocell, 
•	pompy	ciepła	typu	powietrze/woda	do	c.w.u.	+	
zasobnik c.w.u. lub pompy ciepła do c.w.u. ze zin-
tegrowanym zasobnikiem – w ofercie Viessmann 
są to pompy ciepła Vitocal 060-A i Vitocal 262-A. 

pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji.
Nabór wniosków w trybie ciągłym, aż do wyczer-
pania kwoty alokacji, która została zaplanowa-
na na około 350 mln zł. Co ważne, wnioski o do-
finansowanie można składać wyłącznie online. 
Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 
4.0 będzie przyznawane nie tylko na zakup i mon-
taż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Dotacją zostaną objęte także urządzenia, które 
pozwolą prosumentom jak najbardziej samo-
dzielnie i niezależnie gospodarować wyprodu-
kują przez nich energią, czyli:
•	magazyny	energii	elektrycznej,	zwiększające	jej	
autokonsumpcję, 
•	magazyny	ciepła,

•	zintegrowane	systemy	zarządzania	energią,	
umożliwiające racjonalne gospodarowanie jej 
zasobami	(HEMS/EMS).

Komponenty Viessmann
Dotacją w ramach programu Mój Prąd 4.0 mogą 
zostać objęte poniższe produkty z oferty Vies-
smann wraz z ich transportem i montażem.

Panele fotowoltaiczne Vitovolt 300
Dofinansowaniu w programie Mój Prąd podle-
gają instalacje fotowoltaiczne, na które skła-
dają się: moduły PV, falowniki PV, elementy 
montażowe. w ofercie Viessmann znajdziemy 
każdy z tych elementów. Na szczególna uwagę 
zasługują moduły fotowoltaiczne Vitovolt 300 
dostępne wersji z mono- lub polikrystaliczny-
mi ogniwami krzemowymi. Ogniwa monokry-
staliczne charakteryzuje wyjątkowo wysoka 
wydajność. Zaleca się je w przypadku mniej-
szych powierzchni dachu ustawionego w kie-
runku południowym. Moduły polikrystaliczne 
o niższym współczynniku sprawności są po-
lecane przede wszystkim do montażu na da-
chach o większej powierzchni.
Niewielki ciężar urządzenia i gotowe wtyki spra-
wiają, że montaż modułów fotowoltaicznych Vi-
tovolt 300 na dachu jest łatwy i bezproblemowy. 
Przemienniki częstotliwości i systemy monta-
żowe instalacji fotowoltaicznej są do siebie do-
stosowane. wystarczy połączyć przewody elek-
tryczne. Vitovolt 300 charakteryzuje się wysoką 
jakością i atrakcyjną ceną, są objęte 12-letnią 
gwarancją producenta.

Licznik energii elektrycznej 
w ofercie niemieckiego producenta są także zin-
tegrowane systemy zarządzania energią, umożli-
wiające racjonalne gospodarowanie jej zasoba-
mi	(HEMS/EMS):	 licznik	energii	elektrycznej	do	

Pompa ciepła Vitocal 060-A. Kompaktowa 
obudowa oprócz pompy ciepła zawiera także 
zasobnik c.w.u. (180 lub 250 l) oraz regulator. 
Alternatywnie dostępna jest w wersji ze 
zintegrowaną wężownicą do dogrzewania 
wody przez kocioł grzewczy lub instalację 
solarną. Dostępna w wariantach na powietrze 
obiegowe i zewnętrzne. Pompa ciepła Vitocal 
060-A pracuje efektywnie przy temperaturze 
zewnętrznej do -5°C

Pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. typu 
Vitocal 262-A z emaliowanym zasobnikiem 
(300 l) tanio i energooszczędnie, niezależnie 
od innych instalacji grzewczych, podgrzewa 
ciepłą wodę użytkową. Nagrzewanie 
c.w.u. do maksymalnie 70°C, możliwość 
instalowania w niskich pomieszczeniach (do 
2 m), niskie emisje hałasu, dzięki specjalnemu 
trybowi pracy „silent”, klasa efektywności 
energetycznej	podgrzewu	c.w.u.:	A+

Moduły Vitovolt 300 o mocy do 310 wp  
i sprawności do 19,1% umożliwiają efektywne 
wykorzystanie prądu z energii słonecznej na 
potrzeby własne, są odporne na działanie 
czynników atmosferycznych, co zapewnia 
niezawodną eksploatację

http://www.instalreporter.pl
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w programie zasobników wody Vitocell znajdu-
ją się podgrzewacze c.w.u. na miarę wymagań 
użytkowników. Standardowo większość pod-
grzewaczy wody o pojemności wymagającej 
oznakowania (do 500 litrów) osiąga klasę 
wydajności energetycznej B. Alternatywnie  
w przypadku niektórych typów podgrzewaczy 
można wybrać między klasą wydajności ener-
getycznej A lub B. Podgrzewacze klasy A mają 
dodatkową izolację cieplną w postaci panelu 
próżniowego i zmniejszają straty ciepła, a tym 
samym obniżają koszty energii. Higiena pod-
grzewu wody w decydującym stopniu zależy od 
powierzchni wewnętrznej podgrzewacza. Dlate-
go firma Viessmann stawia na dwie koncepcje 
jakości: na emaliowaną powłokę Ceraprotect, 
która stanowi pewne i trwałe zabezpieczenie 
przed korozją w rodzinie produktów Vitocell 100 
oraz na nierdzewną stal szlachetną spełniającą 
najwyższe wymagania higieniczne w rodzinie 
produktów Vitocell 300.
Pompy ciepła nowej generacji Vitocal są bardzo 
dobrym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicz-
nej, ponieważ umożliwiają ogrzewanie budyn-
ku oraz wody użytkowej energią wytworzoną 
przez panele PV. Taki system pozwala gospodar-
stwom domowym uniezależnić się energetycz-
nie od zewnętrznych dostawców czy warunków 
panujących na rynku. Dużą rolę odgrywają w 
nim również magazyny energii. Są one korzyst-
nym rozwiązaniem w przypadku domów ogrze-
wanych pompami ciepła, ponieważ pozwalają:
· magazynować darmową energię solarną pozy-

skaną z instalacji fotowoltaicznej i wykorzysty-
wać ją na potrzeby ogrzewania i chłodzenia bu-
dynku oraz przygotowywania wody użytkowej 
w czasie, kiedy instalacja PV nie będzie w stanie 
na bieżąco pokrywać zapotrzebowania na ener-
gię dla pompy ciepła;
· magazynować energię cieplną pozyskaną przez 
pompę ciepła i wykorzystywać ją w momencie 
większego zapotrzebowania na nią. 

Podgrzewacze wody Vitocell zaspokajają te 
potrzeby pod każdym względem i są w stanie 
spełnić również wysokie oczekiwania stawiane 
wyposażeniu.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej:  
0801 002345

r e k l a m a

Program moje CiePło wystartował

Nowy program priorytetowy NFOŚiGw pod na-
zwą Moje Ciepło, budzi bardzo duże zaintereso-
wanie potencjalnych beneficjentów. Podobnie jak 
niezwykle popularny program Mój Prąd, najnow-
sza propozycja resortu klimatu i środowiska jest 
również kierowana bezpośrednio do osób fizycz-
nych, czyli właścicieli domów jednorodzinnych. 
Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, 
wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzy-
stywanych albo do samego ogrzewania domu, 
albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnia-
niem ciepłej wody użytkowej. 
wsparcie finansowe z NFOŚiGw ma być udzie-
lane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To 
oznacza, że na zakup i montaż wybranej pom-
py ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł, 
w zależności od rodzaju zamontowanej pompy 
ciepła. Pieniędzy powinno wystarczyć dla spo-
rego grona wnioskodawców, gdyż budżet pro-
gramu Moje Ciepło wyniesie aż 600 mln zł. Środ-
ki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu 
Modernizacyjnego – specjalnego instrumentu fi-
nansowego Unii Europejskiej dla 10 krajów o naj-
większych wyzwaniach związanych z realizacją 
unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Kto może liczyć na dotację z NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizycz-
ne – właściciele bądź współwłaściciele jedno-
rodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrze-
żenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek 
mieszkalny w programie Moje Ciepło rozumie 
się taki, w przypadku którego (w dniu ubiega-
nia się o dofinansowanie z NFOŚiGw) nie zło-
żono zawiadomienia o zakończeniu budowy  
albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi 
do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż 
przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: 
może to być również nowy jednorodzinny bu-
dynek mieszkalny, w odniesieniu do którego zło-
żono już zawiadomienie o zakończeniu budowy 
lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod 
warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej 
niż 1 stycznia 2021 r. 

NFOŚiGw uruchomił nabór wniosków w progra-
mie 29 kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalności 
będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 
31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i mon-
taż w swoim nowym domu jednorodzinnym pom-
py ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGw 
powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: 
najpierw inwestycja, potem refundacja w posta-
ci bezzwrotnej dotacji. Jest to rozwiązanie sto-
sowane także w innych programach powszech-
nych prowadzonych przez NFOŚiGw.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą 
wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warun-
kiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest 
uzyskanie podwyższonego standardu energetycz-
nego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźni-
ka rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej	(EPH+W)	może	wynosić	maksymalnie	63	
kWh/m2 rok dla wniosków składanych w 2022 r. 
oraz 55 kwh dla wniosków składanych w kolejnych 
latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.

Strona programu Moje Ciepło: kliknij 

Źródło: NFOŚiGw

Pełna wersja informacji: kliknij
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