
Dofinansowanie dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej    

Mój elektryk
PROGRAM

KATEGORIA POJAZDU M1
(osobowe do 9 miejsc)

Typ pojazdu BEV* (zeroemisyjny)

Budżet programu 100 mln zł**

Termin składania  wniosków 12/07/2021 - 30/09/2025***

Beneficjenci Osoby fizyczne

Forma dofinansowania Zakup za gotówkę / Kredyt

Maksymalny koszt zakupu pojazdu objętego wsparciem

                                                                                             dla posiadaczy 
                                                                          Kart Dużej Rodziny

225 000 zł (brutto)

Brak limitu 

Maksymalna wysokość dofinansowania (brutto)

                                                                                             dla posiadaczy 
                                                                          Kart Dużej Rodziny

18 750 zł

27 000 zł
Wymagany czas niezbywania dotowanego pojazdu 24 miesiące od dnia zakupu

Minimalny przebieg roczny dotowanego pojazdu Brak limitu

Termin wypłacenia dotacji Po zakupie pojazdu

* ang: Battery Electric Vehicle ― samochód napędzany energią z akumulatorów
** Planowany całkowity budżet programu: 500 mln zł
*** Lub do wyczerpania budżetu

BENEFICJENCI MAKSYMALNA CENA POJAZDU ŚREDNIOROCZNY PRZEBIEG WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Osoby fizyczne 225 000 zł Brak limitu 18 750 zł
Osoby fizyczne 

z Kartą Dużej Rodziny Brak limitu Brak limitu 27 000 zł

Jaka dopłata do samochodów elektrycznych?

Jak ubiegać się o dofinansowanie

Czekasz na zwrot kwoty 18 750 zł 
(lub 27 000 zł jeżeli posiadasz 
Kartę Dużej Rodziny) na swoje 

konto bankowe. 

Kupujesz samochód 
elektryczny (BEV)

— za gotówkę lub na kredyt.

Wymagane dokumenty przekazujesz do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
— wypełniając formularz na stronie NFOŚiGW.

WAŻNE!
Dofinansowanie obejmuje również 
samochody nabyte w okresie od:

1/05/2020

Wsparcie dla osób fizycznych w ramach programu „Mój Elektryk”

Stan na 22 listopada 2021.

ZŁÓŻ WNIOSEK>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE>

https://gwd.nfosigw.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie
mgebi
Opel

https://dixi-car.pl


Mój elektryk

(Od 22 listopada 2021 dostepne są dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu i wynajmie, dla podmiotów innych 
niż osoby fizyczne)

PROGRAM

FORMA DOFINANSOWANIA Zakup / Leasing / Najem

BUDŻET PROGRAMU 400 mln zł

KATEGORIA POJAZDU M1 
(osobowe do 9 miejsc, do 3,5t DMC)

Typ pojazdu BEV* (zeroemisyjny)

Maksymalna cena pojazdu 225 000 zł (brutto)

Maksymalna wysokość dofinansowania 18 750 zł
(brak limitów przebiegu)

27 000 zł
(przy średniorocznym przebiegu wyższym niż 15 000 km)

KATEGORIA POJAZDU N1 
(dostawcze do 3,5t DMC)

Typ pojazdu BEV* (zeroemisyjny)

Maksymalna wysokość dofinansowania 50 000 zł
(do 20% kosztów kwalifikowanych, brak limitów przebiegu)

70 000 zł
(do 30% kosztów kwalifikowanych, przy średniorocznym 

przebiegu wyższym niż 20 000 km)

KATEGORIA POJAZDU
L1e-L7e 

(wybrane lekkie pojazdy dwu-, trój- i czterokołowe 
— np. motorowery, skutery)

Typ pojazdu BEV* (zeroemisyjny)

Maksymalna wysokość dofinansowania 4 000 zł
* ang: Battery Electric Vehicle — samochód napędzany energią z akumulatorów

INFORMACJE DODATKOWE

Możliwość ubiegania się o dotację na więcej niż 1 pojazd

Wymagany czas użytkowania dotowanego pojazdu: 24 miesiące 

Uproszczone procedury składania wniosku:

1. Zakup

Beneficjent do systemu internetowego wprowadza 
dowody zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta, podpi-
suje jeden wniosek, który stanie się umową dotacji oraz 
wnioskiem o wypłatę dotacji.

Jakie dopłaty do pojazdów elektrycznych?

Dofinansowanie dla przedsiębiorców
samorządów i innych podmiotów instytucjonalnych 

2. Leasing / Najem

Leasingobiorców będą reprezentować firmy leasingowe, 
współpracujące z bankami, którym NFOŚiGW przekaże 
środki na dopłaty — po stronie beneficjenta będzie jedynie 
podpisanie umowy leasingu z dotacją.

Stan na 22 listopada 2021.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE>

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie
mgebi
Opel

https://dixi-car.pl

