
Odpowiedź  

 

Poniżej przedstawiona została procedura postępowania przy składaniu dokumentacji 
projektu (w wymaganej wersji elektronicznej i papierowej):  
1.  Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na 

formularzach oraz według odpowiedniej instrukcji ich wypełniania, dostępnych na 
stronie internetowej IP (www.ncbr.gov.pl w zakładce: Fundusze europejskie/ POIG/ 
Konkursy/Konkurs 1.3.1_2012). 

2.   Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) Wnioskodawca 
składa wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP. 

3. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę 
internetową wskazaną w ogłoszeniu o konkursie (link będzie aktywny od dnia 24 
września do 30 listopada 2012 r.). Przy składaniu wersji elektronicznej Wnioskodawca 
zobowiązany jest postępować zgodnie z Instrukcją obsługi ww. systemu (dostępną na 
stronie internetowej IP od  24 września br.).    

4.  Wniosek o dofinansowanie uważa się za złożony z chwilą otrzymania potwierdzenia 
jego złożenia w systemie informatycznym IP, po dokonaniu pozytywnej walidacji. 
Wnioskodawca zostanie powiadomiony o numerze wniosku (numer zostanie 
automatycznie wygenerowany przez system).  

5.  Przystępując do składania dokumentacji aplikacyjnej w systemie informatycznym IP, 
Wnioskodawca wprowadza do tabeli podstawowe informacje dot. Projektu. Po 
podaniu tych danych, Wnioskodawca przystępuje do załączenia elektronicznych 
wersji: wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych załączników, określonych w części 
VIII wzoru wniosku.  

6. Po załączeniu w systemie informatycznym wszystkich wymaganych wersji 
elektronicznych dokumentów, Wnioskodawca przechodzi do wypełnienia 
Oświadczenia o zgodności z prawdą danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej 
oraz upoważnieniu do występowania w imieniu Wnioskodawcy. Wypełnione 
Oświadczenie należy wydrukować oraz podpisać. 

7.  Ww. Oświadczenie jest składane do IP w formie papierowej w jednym egzemplarzu 
wraz z papierową wersją wniosku o dofinansowanie Projektu (wraz z załącznikami)  
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w systemie potwierdzenia złożenia 
wniosku w konkursie.  

8. Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) umieszczony w systemie 
informatycznym IP należy wydrukować oraz podpisać, a następnie wpiąć do 
segregatora wraz z Oświadczeniem o zgodności z prawdą danych zawartych  w 
dokumentacji aplikacyjnej oraz upoważnieniu do występowania w imieniu 
Wnioskodawcy. Segregator powinien być opisany  
w następujący sposób:  
•    Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy,  
•    Tytuł Projektu (zgodny z tytułem we wniosku), 
•    Numer konkursu: „Konkurs 1.3.1/1/2012/POIG”. 
Uwaga: Wersja papierowa dokumentu musi być tożsama z wersją elektroniczną 
dokumentu, złożoną w systemie informatycznym IP (wersja papierowa stanowi 
wyłącznie wydruk wersji elektronicznej umieszczonej w systemie informatycznym IP – 
reguła ta nie dotyczy niektórych załączników w formie skanów dokumentów, które w 



wersji papierowej powinny być złożone w oryginale lub jako kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem). 

 


