Załącznik nr 3
do REGULAMINU DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW
o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Priorytetowego
Mój Prąd

Regulamin dodatkowego naboru dla projektów rezerwowych

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady procedowania z projektami rezerwowymi, które zgodnie
z art. 30a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1077, z późn. zm.) są projektami wstępnie wybranymi
do dofinansowania, dla których wypłata nie może zostać dokonana ze względu na zidentyfikowany
brak środków na Rachunku klimatycznym i które, po spełnieniu warunków wskazanych poniżej,
mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na zobowiązaniu wieloletnim „OZE i
efektywność energetyczna” ”, w związku z art. 401c ust. 5 pkt 3 i art. 400k ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219, z późn. zm.).
2. W ramach dodatkowego naboru dla projektów rezerwowych uwzględnia się wyniki oceny
wniosków przeprowadzonej w ramach Regulaminu drugiego naboru wniosków.
§2
1. Regulamin dodatkowego naboru dla projektów rezerwowych, zwany dalej „Regulaminem naboru
dodatkowego”, stosuje się do wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW
w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd”:
1) złożonych w okresie od dnia 13.01.2020 r. do dnia 06.12.2020 r. na podstawie Regulaminu
drugiego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
i ogłoszenia o naborze;
2) ocenionych pozytywnie na podstawie kryteriów określonych w Programie Priorytetowym
„Mój Prąd”;
3) znajdujących się na liście rezerwowej.
2. Warunkiem udzielenia dofinansowania na projekt rezerwowy jest: zawiadomienie Wnioskodawcy
o sposobie procedowania wniosku na zasadach określonych w § 3, niezłożenie przez
wnioskodawcę oświadczenia o niewyrażeniu zgody na wskazany tryb procedowania oraz podjęcie
przez Zarząd NFOŚiGW uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania.
§3
1.

Wnioskodawcy, których projekty znalazły się na listach rezerwowych, zostaną poinformowani
drogą mailową, na adresy mailowe Wnioskodawców lub Pełnomocników wskazane we wniosku
o dofinansowanie, o dalszym procedowaniu wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz o możliwości niewyrażenia zgody na
procedowanie wniosku we wskazanym trybie.

2. Jeśli w odpowiedzi na przesłaną korespondencję elektroniczną, o której mowa w ust. 1, NFOŚiGW

nie otrzyma wiadomości e-mail z serwera poczty elektronicznej o braku dostarczenia
Wnioskodawcy tej korespondencji elektronicznej, uznaje się, że dostarczenie informacji nastąpiło
w dniu wysłania wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie w przedmiocie niewyrażenia zgody na
procedowanie wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska Wnioskodawca może złożyć w terminie 2 dni od dnia dostarczenia informacji, drogą
elektroniczną na adres e-mail NFOŚiGW wskazany do kontaktu.
4. Jeśli w odpowiedzi na przesłaną korespondencję elektroniczną, o której mowa w ust. 1, NFOŚiGW
otrzyma wiadomość e-mail z serwera poczty elektronicznej o braku dostarczenia Wnioskodawcy
tej korespondencji elektronicznej, NFOŚiGW poinformuje Wnioskodawcę o dalszym
procedowaniu wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz o możliwości niewyrażenia zgody na procedowanie wniosku we wskazanym
trybie, telefonicznie na numer telefonu wskazany we wniosku (w tym za pośrednictwem SMS).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oświadczenie w przedmiocie niewyrażenia zgody na
procedowanie wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska Wnioskodawca może złożyć w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Wnioskodawcy
telefonicznie, drogą elektroniczną na adres e-mail NFOŚiGW wskazany do kontaktu.
6. W przypadku braku możliwości poinformowania Wnioskodawcy o trybie procedowania wniosku,
zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 4 oraz w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę
oświadczenia w przedmiocie niewyrażenia zgody na procedowanie wniosku zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wniosek nie będzie procedowany
na zasadach określnych w Regulaminie naboru dodatkowego.
§4
1. Poinformowanie Wnioskodawcy o dalszym procedowaniu wniosku zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz o możliwości niewyrażenia zgody na
wskazany tryb procedowania, zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 1 i 4 oraz nie złożenie przez
Wnioskodawcę oświadczenia o niewyrażeniu zgody na wskazany tryb procedowania, jest
podstawą do wstępnego zaakceptowania projektu na liście projektów rezerwowych wstępnie
zakwalifikowanych do dofinansowania przez osobę upoważnioną oraz przekazania listy do
Zarządu NFOŚiGW w celu jej zatwierdzenia.
2. Zarząd NFOŚiGW w drodze uchwały zatwierdza listy, o których mowa w ust. 1, oraz przyznaje
dofinansowanie.
3. Zarząd NFOŚiGW może nie zatwierdzić do dofinansowania projektu umieszczonego na liście,
o której mowa w ust. 1, i skierować wniosek do powtórnej oceny lub odrzucić projekt,
co skutkować będzie odmową udzielenie dofinansowania.
4. W przypadku odmowy przyznania dofinansowania, Wnioskodawcy przysługuje możliwość
pisemnego zwrócenia się do NFOŚiGW o powtórną ocenę wniosku w terminie nie dłuższym niż 5
dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wnioskodawcy. Pismo Wnioskodawcy złożone po upływie
ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wnioskodawca informowany jest na piśmie.
5. Powtórną ocenę, o której mowa w ust. 4 przeprowadza się w oparciu o kryteria określone w pkt
8 Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 – 2020.

§5
1. Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW.
2. Informacja o udzieleniu dofinansowania wysyłana jest do Wnioskodawcy drogą elektroniczną na

adres e-mail Wnioskodawcy lub jego Pełnomocnika.
3. Zobowiązanie NFOŚiGW do zawarcia umowy o dofinansowanie nie powstanie, jeżeli
Wnioskodawca wycofa się z ubiegania się o dofinansowanie. Za wycofanie się Wnioskodawcy
z ubiegania się o dofinansowanie, uważa się wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail
NFOŚiGW wskazany do kontaktu w ciągu 24 godzin od przesłania przez NFOŚIGW informacji,
o której mowa w ust. 2 .
4. NFOŚiGW zawiera z Wnioskodawcą umowę o dofinansowanie na zasadach określonych
w złożonym wniosku o dofinansowanie, z tym zastrzeżeniem, że decyzję o zatwierdzeniu listy
projektów rezerwowych wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania nie podejmuje minister
właściwy ds. klimatu, ale Zarząd NFOŚiGW w formie uchwały, zgodnie z § 4 ust 2.
5. Podstawę prawną udzielenia dofinansowania jest art. 401c ust. 5 pkt 3 w zw. z art. 400k ust. 1
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
§6
Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga NFOŚiGW.
§7
Ewentualne spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla
siedziby NFOŚiGW.

