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 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4  

„WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH” PROGRAMU 

OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 

(dla Wnioskodawców) 

 

I. Wstęp 
 

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi Systemu informatycznego do składania 

wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców składających elektroniczne wnioski  

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Poszczególne rozdziały 

ułożone są w typowej kolejności użytkowania ww. systemu. 

 

II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu 

Aby móc korzystać z systemu wystarczy utworzyć konto nowego użytkownika. W tym celu 

należy przejść na stronę aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie znajdującą się 
pod adresem <http://62.129.249.242>. Adres strony podany jest również w Ogłoszeniu  

o konkursie zamieszczonym na stronie internetowej IP: (www.ncbr.gov.pl) w zakładce 

Fundusze europejskie/POIG/Konkursy/Konkurs 1.4 2012 

Należy kliknąć przycisk „złóż wniosek”:  

 

 
 

Aby się zarejestrować należy podać adres e-mail oraz hasło (hasło musi się składać  
z minimum 8 znaków, w tym z wielkich i małych liter oraz cyfr). Hasło należy powtórzyć. 
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Uwaga: Na podany przez Wnioskodawcę adres email zostanie przesłane potwierdzenie 
założenia konta wraz z instrukcją dokończenia rejestracji w systemie. Równocześnie ten 
adres email będzie loginem do aplikacji składania wniosków. 
Po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w celu rejestracji należy kliknąć przycisk „rejestruj”:  

 

 

 
 

Po rejestracji, w systemie pojawi się komunikat, że na podany adres e-mail została wysłana 

wiadomość z instrukcją dalszej rejestracji w systemie: 

 

 

 
  



                                                                  

3 

III.  Logowanie do systemu  

W celu dalszej rejestracji w systemie należy kliknąć na link aktywacyjny podany w e-mailu 

(podanym przy rejestracji konta). Dopiero po dokonaniu tej czynności możliwe będzie 

zalogowanie się do systemu informatycznego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu  

Aby się zalogować do systemu należy wypełnić pola „Login” i „Hasło” (podane przy 

rejestracji w systemie) i kliknąć przycisk „Login”: 

 

 
 

 

IV.  Podstawowe informacje o wniosku o dofinansowanie 

Po zarejestrowaniu do systemu Wnioskodawca zobowiązany jest podać podstawowe 

informacje o podmiocie, który reprezentuje oraz  Projekcie. 
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Wnioskodawca wypełnia następujące pola: 

• Nazwa Wnioskodawcy: 
Należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), 

Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym rejestrem, 

w którym jest zarejestrowany.  

Nazwa Wnioskodawcy powinna być zgodna z pkt nr 5 a we Wniosku o dofinansowanie. 
Uwaga: Brzmienie nazwy Wnioskodawcy powinno być identyczne we wszystkich 
dokumentach, w tym w składanym wniosku o dofinansowanie. 

• NIP Wnioskodawcy: 
Należy podać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wnioskodawcy składający się z 10 cyfr. 

NIP Wnioskodawcy powinien być zgodny z pkt nr 5 c we Wniosku o dofinansowanie. 
• Tytuł projektu: 

Należy podać pełny tytuł Projektu.  

Tytuł projektu powinien być zgodny z pkt nr 1 we Wniosku o dofinansowanie. 
Uwaga: Brzmienie tytułu Projektu powinno być identyczne we wszystkich 
dokumentach, w tym w składanym wniosku o dofinansowanie. 

• Całkowita wartość projektu (PLN):  
Należy podać całkowitą wartość projektu wyrażoną w PLN zgodnie z kwotą określoną we 

wniosku o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu powinna być zgodna z zapisami 

Regulaminu Przeprowadzania Konkursu oraz Instrukcją wypełniania wniosku  

o dofinansowanie projektu,  dostępnymi na stronie IP. 

Kwota powinna być zgodna z pkt nr 29 we Wniosku o dofinansowanie. 
• Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 

Należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych wyrażoną w PLN zgodnie  

z kwotą określoną we wniosku o dofinansowanie. Całkowita wartość wydatków 

kwalifikowanych powinna być zgodna z zapisami określonymi w Regulaminie 

Przeprowadzania Konkursu oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

dostępnymi na stronie IP. 

Kwota powinna wynikać z wartości wydatków kwalifikowanych podanych we Wniosku 
o dofinansowanie w pkt 23 i 24. 

• Wnioskowana wartość dofinansowania (PLN): 
Należy podać wnioskowaną wartość dofinansowania wyrażoną w PLN zgodnie z kwotą 
określoną we wniosku o dofinansowanie. Wnioskowana wartość dofinansowania powinna 

być zgodna z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kwota powinna być zgodna z pkt nr 26 we Wniosku o dofinansowanie. 
• Data rozpoczęcia realizacji projektu: 

Należy wybrać datę rozpoczęcia realizacji projektu w udostępnionym kalendarzu. Nie ma 

możliwości wpisania daty z klawiatury. Przypominamy, że Projekt nie może zostać 
rozpoczęty wcześniej, niż dnia następującego po dniu złożenia wniosku  

o dofinansowanie.   

Data rozpoczęcia realizacji projektu powinna być zgodna z pkt nr 21 we Wniosku  
o dofinansowanie. 

• Data zakończenia realizacji projektu: 
Należy wybrać datę zakończenia realizacji projektu w udostępnionym kalendarzu. Nie ma 

możliwości wpisania daty z klawiatury. 

Przypominamy, że data zakończenia realizacji projektu nie powinna być późniejsza niż  
30 czerwca 2015 r.   
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Data zakończenia realizacji projektu powinna być zgodna z pkt nr 21 we Wniosku  
o dofinansowanie. 

• Miejsce (województwo) realizacji projektu: 
Z listy rozwijalnej <wybierz> należy wybrać właściwe województwo w którym będzie 

realizowany Projekt. 

Miejsce realizacji projektu  (województwo) powinno być zgodne z pkt nr 13 we Wniosku 
o dofinansowanie. 
 

Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji należy kliknąć przycisk 

„zapisz i przejdź dalej”. 

 

V. Wprowadzanie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do systemu. 

Zostanie wyświetlone pole z wprowadzonymi wcześniej danymi: Tytuł projektu, Nazwa 

wnioskodawcy, NIP Wnioskodawcy, Data rozpoczęcia realizacji projektu, Data zakończenia 

realizacji projektu, Całkowita wartość projektu (PLN), Całkowita wartość wydatków 

kwalifikowanych (PLN), Wnioskowana wartość dofinansowania (PLN), Województwo 

realizacji projektu. 

Należy jeszcze raz dokładnie sczytać wszystkie podane informacje. W przypadku, gdy 

Wnioskodawca zauważy błąd w ww. polach, należy nacisnąć przycisk „wróć do pierwszego 
kroku” i skorygować nieprawidłowe dane. 

Po korekcie danych analogicznie należy nacisnąć przycisk „zapisz i przejdź dalej”. 

Przechodzimy do aplikacji załączania wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku  

o dofinansowanie. 
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W systemie należy załączyć następujące dokumenty: 
 
Uwaga: Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, natomiast wszystkie 
dokumenty nie mogą przekroczyć 50 MB. 
Wzory dokumentów, które należy wypełnić i załączyć w systemie informatycznym 
dostępne są na stronie IP pod adresem: www.ncbr.gov.pl zakładka Fundusze 
europejskie/ POIG/Konkursy/Konkurs 1.4 2012. 
 

1. Wniosek o dofinansowanie - (załączany obligatoryjnie) 
 

Wzór wniosku o dofinansowanie należy pobrać ze strony internetowej IP. 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić ściśle według Instrukcji wypełniania wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO IG Działanie 1.4, zamieszczonej na 

stronie IP. Przypominamy, że wniosek złożony na innym wzorze niż wzór określony przez IP 

zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu należy zapisać. Zaleca sie aby nazwa  pliku  

miała brzmienie „Wniosek o dofinansowanie”. Aby załączyć wniosek o dofinansowanie  

w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć zapisany plik. 

Po załączeniu wniosku o dofinansowanie w systemie zostanie wyświetlona nazwa 

załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełniony Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formacie edytora 
tekstu. 
 

2. Biznes plan - (załączany obligatoryjnie) 

Wzór Biznes planu należy pobrać ze strony internetowej IP. Biznes plan należy sporządzić 
ściśle według Instrukcji wypełniania Biznes planu 1.4 PO IG zamieszczonej na stronie IP. 
Wypełniony Biznes plan należy zapisać. Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała 

brzmienie „Biznes plan”. Aby załączyć Biznes plan w systemie należy kliknąć przycisk 

„załącz plik” i załączyć zapisany plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format.  

Wypełniony Biznes plan należy załączyć w formacie edytora tekstu.  
 

3. Część E Biznes planu Tabele finansowe (dotyczące Wnioskodawcy) - (załączany 
obligatoryjnie) 
 

Wzory tabel E1-E4 Biznes planu należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełnione Tabele 

E1-E4 Biznes planu należy zapisać. Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała brzmienie 

„Tabele finansowe E1-E4”. Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk 

„załącz plik” i załączyć zapisany plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnione tabele E1-E4 Biznes planu należy załączyć w formacie arkusza 
kalkulacyjnego.  
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4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – (załączany obligatoryjnie) 

Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego należy pobrać ze strony internetowej IP. 

Wypełniony Harmonogram rzeczowo-finansowy należy zapisać. Zaleca się aby nazwa 

zapisanego pliku miała brzmienie „Harmonogram rzeczowo-finansowy”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć zapisany 

plik. Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz 

jego format. 

Wypełniony Harmonogram rzeczowo-finansowy należy załączyć w formacie arkusza 
kalkulacyjnego.  
 

5. Harmonogram płatności na lata – (załączany obligatoryjnie) 

Wzór Harmonogramu płatności na lata należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełniony 

Harmonogram płatności na lata należy zapisać. Zaleca sie aby nazwa zapisanego pliku miała 

brzmienie „Harmonogram płatności”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć zapisany 

plik. Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz 

jego format. 

Wypełniony Harmonogram płatności na lata należy załączyć w formacie arkusza 
kalkulacyjnego.  
 

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie – Wnioskodawcy (według wzoru dostępnego na stronie 
NCBR) - (załączony obligatoryjnie) 

 
Wzór dokumentu należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełniony dokument należy 

zapisać oraz wydrukować. Zaleca się aby nazwa pliku miała brzmienie „Formularz_pomoc 

publiczna Wnioskodawca”. Formularz powinien zostać podpisany przez Wnioskodawcę. 
Wypełniony, podpisany Formularz należy zeskanować Aby załączyć dokument w systemie 

należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie pokaże się nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełniony, podpisany Formularz należy załączyć w formacie  skanu w PDF. 

 

7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się  
o pomoc publiczną (składane w przypadku, gdy Wnioskodawca nie otrzymał pomocy 

przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą)  
 
Wzór ww. Oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełniony dokument 

należy zapisać oraz wydrukować. Zaleca się aby nazwa pliku miała brzmienie „Oświadczenie 

o nieotrzymaniu_pomocy”. 

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Wnioskodawcę. Wypełnione, podpisane 

Oświadczenie należy zeskanować Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć 
przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po załączeniu, w systemie pokaże się nazwa 

załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy załączyć w formacie  skanu w PDF. 
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8. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 
sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy) 

 
Dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa  pliku miała brzmienie „Sprawozdanie 

finansowe”. Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik”  

i załączyć plik. Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego 

dokumentu oraz jego format. 

Sprawozdanie należy załączyć w w systemie formacie skanu w PDF (jeden plik 
obejmujący Sprawozdania za okres 3 ostatnich lat). 

 

 - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań 
finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości - wg wzoru dostępnego na stronie 
internetowej NCBR (jeśli dotyczy)  
Wzór Oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełniony dokument należy 

zapisać oraz wydrukować. Dokument powinien zostać podpisany przez Wnioskodawcę. 
Wypełniony i podpisany Dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa  pliku miała 

brzmienie „Oświadczenie brak obowiązku sporządzania sprawozdań”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

- Kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty -   
w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy- (jeśli dotyczy) 

 
Dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie 

„Deklaracja o wysokości dochodu”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po 

załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty należy 
załączyć w formacie skanu w PDF. 

 

9. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim 
wzorem z Zaleceń Instytucji Zarządzającej POIG, dostępnym na stronie NCBR– 
obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o refundację części 
poniesionego w ramach projektu podatku VAT 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji 

Zarządzającej PO IG i dostępnym na stronie internetowej IP. Wypełniony dokument należy 

zapisać oraz wydrukować. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Wnioskodawcę. 
Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa zapisanego 

pliku miała brzmienie „Oświadczenie dot. podatku VAT Wnioskodawcy”. Aby załączyć 
dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
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10. Ankieta dla Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach 
PO IG (wymagana wyłącznie w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej 
możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji 

Zarządzającej PO IG i dostępnym na stronie internetowej IP. 

Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Ankieta powinna zostać podpisana 

przez Wnioskodawcę. Wypełniony i podpisany dokument należy zeskanować. Zaleca się aby 

nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie „Ankieta dot. podatku VAT Wnioskodawcy”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnioną, podpisaną Ankietę należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

11. Załącznik nr Ia (jeśli dotyczy) do Wytycznych w zakresie postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych  
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych - (załączany obligatoryjnie) 

Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem wynikającym z Wytycznych w zakresie 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych i dostępnym na 

stronie internetowej IP. Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Formularz 

powinien zostać podpisany przez Wnioskodawcę. Wypełniony, podpisany Formularz należy 

zeskanować Zaleca się aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie „Załącznik nr I a”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Formularz należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

12. Załącznik nr Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

regionalnych programów operacyjnych (jeśli dotyczy) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem wynikającym z Wytycznych w zakresie 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych i dostępnym na 

stronie internetowej IP.  

Formularz wypełniony przez właściwy organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów 

Natura 2000 (właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska)  należy zeskanować. 
Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała brzmienie „Załącznik I b”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po 

załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Formularz należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

13. Kopia porozumienia lub umowy partnerskiej (w przypadku projektów 
partnerskich) - dokument zawierający elementy wymagane w Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu. 
Dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała brzmienie 

„Porozumienie partnerskie” lub „Umowa partnerska”. 
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Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po 

załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Dokument należy załączyć w formacie skanu w PDF. 

14. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt 
partnerski (w przypadku gdy Wnioskodawca albo Wnioskodawca i Partner ubiega się  
o zwiększoną intensywność wsparcia za realizację projektu w ramach skutecznej 
współpracy z innym przedsiębiorcą) (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej 
NCBR) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej IP.  

Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Oświadczenie powinno zostać 
podpisane przez Wnioskodawcę. Wypełniony i podpisany dokument należy zeskanować. 
Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała brzmienie „Oświadczenie o braku powiązania”. 

Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

15. Część E Biznes planu: Tabele finansowe (E1-E4) (dotyczące Partnera będącego 
przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie) 
Wzory tabel E1-E4 Biznes planu należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełnione Tabele 

E1-E4 Biznes planu należy zapisać. Zaleca się aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie 

„Tabele finansowe E1-E4”. Aby załączyć Tabele (E1-E5) w systemie należy kliknąć przycisk 

„załącz plik” i załączyć zapisany plik. 

Po załączeniu, w systemie pokaże się nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełnione tabele E1-E4 Biznes planu należy załączyć w formacie arkusza 
kalkulacyjnego.  
 

16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie – Partnera będącego przedsiębiorcą ubiegającym się  
o dofinansowanie (według wzoru dostępnego na stronie NCBR) 
Wzór Formularza należy pobrać ze strony internetowej IP. Wypełniony dokument należy 

zapisać oraz wydrukować. Formularz powinien zostać podpisany przez Partnera. Wypełniony, 

podpisany Formularz należy zeskanować Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała 

brzmienie „Formularz pomoc publiczna Partner ”. Aby załączyć dokument w systemie należy 

kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po załączeniu, w systemie zostanie 

wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełniony, podpisany Formularz należy załączyć w formacie  skanu w PDF. 
 
17. Sprawozdania finansowe Partnera (ubiegającego się o dofinansowanie) za okres  
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie 
dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)  
Dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie 

„Sprawozdanie finansowe Partnera”. Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć 
przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa 

załączonego dokumentu oraz jego format. 
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Sprawozdanie należy załączyć w formacie skanu w PDF, (jeden plik obejmujący 
Sprawozdania za okres 3 ostatnich lat). 
 

 - Oświadczenie Partnera o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na 
podstawie ustawy o rachunkowości (zgodnie z wzorem dostępnym na stronie 
internetowej NCBR)  - (jeśli dotyczy) 
Wzór Oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej IP. Oświadczenie należy złożyć 
zarówno w przypadku, gdy Partner ubiega się o dofinansowanie  jak i w przypadku partnera 

nie ubiegającego się o dofinansowanie), Wypełniony dokument należy zapisać oraz 

wydrukować. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Partnera ubiegającego się  
o dofinansowanie w Projekcie. Wypełniony, podpisany dokument należy zeskanować Zaleca 

się aby nazwa zapisanego dokumentu miała brzmienie „Oświadczenie brak obowiązku 

sporządzania sprawozdań_Partnera”. Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć 
przycisk „załącz plik” |i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie pokaże się nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 
- Kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty 
Partnera ubiegającego się o dofinansowanie - w przypadku gdy Partner (przedsiębiorca) 
nie istniał przez cały rok obrotowy- (jeśli dotyczy)  
 
Dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa zapisanego pliku miała brzmienie 

„Deklaracja o wysokości dochodu Partnera”. Aby załączyć dokument w systemie należy 

kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. Po załączeniu, w systemie zostanie 

wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełnioną, podpisaną Deklarację należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 
 
18. Oświadczenie Partnera, będącego przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie, 
dotyczące podatku VAT – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy Partner występuje  
o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji 

Zarządzającej PO IG i dostępnym na stronie internetowej IP.  

Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Oświadczenie powinno zostać 
podpisane przez Partnera. Wypełniony i podpisany dokument należy zeskanować. Zaleca się 
aby nazwa zapisanego pliku miała brzmienie „Oświadczenie dot. podatku VAT Partnera”. Aby 

załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format.  

Wypełnione, podpisane Oświadczenie Partnera należy załączyć w formacie skanu  
w PDF. 
 
19. Ankieta dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG - Partnera 
(wymagana wyłącznie w przypadku przedsiębiorców będących Partnerami  
w Projekcie i ubiegającymi się o dofinansowanie, nie mających prawnej możliwości 
odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji 

Zarządzającej PO IG i dostępnym na stronie internetowej IP.  
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Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Ankieta powinna zostać podpisana 

przez Partnera. Wypełniony i podpisany dokument należy zeskanować. Zaleca się aby nazwa 

zapisanego dokumentu miała brzmienie „Ankieta dot. podatku VAT Partnera”. Aby załączyć 
dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie pokaże się nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełnioną, podpisaną Ankietę należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

20. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Partner ubiega się o pomoc 
publiczną (składane w przypadku, gdy Partner nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te 

same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej IP. 

Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Oświadczenie  powinien zostać 
podpisany przez Partnera. Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy zeskanować. Zaleca 

się aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie „Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy 

Partnera”. Aby załączyć dokument w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik”  

i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnione, podpisane Oświadczenie należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

21. Deklaracja Partnera ubiegającego się o dofinansowanie (jeśli dotyczy) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej IP.  

Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Deklaracja powinna zostać 
podpisana przez Partnera. Wypełnioną, podpisaną Deklarację należy zeskanować.  Zaleca się 
aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie „Deklaracja Partnera”. Aby załączyć dokument 

w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie zostanie wyświetlona nazwa załączonego dokumentu oraz jego 

format. 

Wypełnioną, podpisaną Deklarację należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
 

22. Deklaracja Partnera nieubiegającego się o dofinansowanie  (jeśli dotyczy) 
Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej IP. 

Wypełniony dokument należy zapisać oraz wydrukować. Deklaracja powinna zostać 
podpisana przez Partnera. Wypełnioną, podpisaną Deklarację należy zeskanować. Zaleca się 
aby nazwa zapisanego  pliku miała brzmienie „Deklaracja Partnera”. Aby załączyć dokument 

w systemie należy kliknąć przycisk „załącz plik” i załączyć plik. 

Po załączeniu, w systemie pokaże się nazwa załączonego dokumentu oraz jego format. 

Wypełnioną, podpisaną Deklarację należy załączyć w formacie skanu w PDF. 
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Uwaga: 
W przypadku niezałączenia wszystkich obligatoryjnych załączników pojawi się 
komunikat „Dodaj wszystkie wymagane załączniki”. W takim przypadku należy zwrócić 
uwagę, który z wymaganych obligatoryjnie załączników nie został załączony lub został 

załączony nieprawidłowo i uzupełnić go w systemie.  

 

Po załączeniu wymaganych dokumentów, istnieje możliwość sprawdzenia czy dany 

dokument załączony w systemie jest właściwy. W tym celu należy nacisnąć ikonkę „ ”. 

Pokaże się okienko „pobierz plik”. Po jego kliknięciu dokument zostanie otwarty.  

 

Uwaga: Nie można dokonywać żadnych zmian w załączonym już dokumencie. 
Natomiast, w przypadku załączenia nieprawidłowego dokumentu w systemie, plik można 

usunąć naciskając ikonkę „ ”. Pokaże się komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć ten 

załącznik?”. Odpowiednio należy wybrać opcję „OK”  -  przypadku, gdy Wnioskodawca 

chce usunąć dokument albo „Anuluj” - gdy Wnioskodawca nie decyduje się na usunięcie 

dokumentu. 

W sytuacji, gdy Wnioskodawca usunie plik, należy w systemie załączyć prawidlowy 

dokument.  
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Po sprawdzeniu wszystkich informacji należy złożyć wniosek i przejść dalej. W tym celu 

należy kliknąć przycisk „Zapisz i złóż wniosek”. Pojawi się komunikat: „Czy chcesz złożyć 
wniosek?”. Odpowiednio należy wybrać opcję „OK” – w przypadku decyzji o złożeniu 

wniosku albo „Anuluj” - w przypadku gdy Wnioskodawca nie decyduje się na złożenie 

wniosku.  

Należy podkreślić, że istnieje możliwość powrotu do pierwszego kroku - Podstawowe 
informacje o wniosku o dofinansowanie - w tym celu należy kliknąć na przycisk „lub wróć 
do pierwszego kroku”.  

 

 
 

VI.  Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie 

Po dokonaniu opisanych wyżej czynności w systemie wyświetli się okno obejmujące: 
• wprowadzone przez Wnioskodawcę informacje o projekcie:  

Tytuł projektu, Nazwa wnioskodawcy, NIP Wnioskodawcy, Data rozpoczęcia realizacji, Data 

zakończenia realizacji, Całkowita wartość projektu (PLN), Całkowita wartość wydatków 

kwalifikowanych (PLN), Wnioskowana wartość dofinansowania (PLN), 

 

• listę wszystkich załączonych dokumentów (wraz z podaniem nazwy załącznika, 
jego formatu oraz wielkości), 

•  informację „Potwierdzam powyższe dane i składam wniosek  
o dofinansowanie”. 
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Po upewnieniu się, że wszystkie podane informacje są prawidłowe i Wnioskodawca chce 

złożyć wniosek należy kliknąć przycisk „Złóż ostatecznie wniosek”. Po kliknięciu na 

przycisk „Złóż ostatecznie wniosek” pojawi się komunikat „Czy ostatecznie potwierdzasz 

złożenie wniosku? Należy wybrać właściwą opcję, zgodną z ostateczną decyzją 
Wnioskodawcy.  
 
Uwaga: W przypadku wybrania opcji „OK.” należy podkreślić, że tego kroku nie można 
cofnąć. Potwierdzając złożenie wniosku Wnioskodawca zostanie automatycznie 
wylogowany z systemu”. 
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W przypadku, gdy Wnioskodawca chce poprawić/uzupełnić podane dane lub załączone 

dokumenty, nie chce złożyć wniosku należy wybrać opcję „Anuluj”, wówczas po kliknięciu 

na przycisk „powrót do edycji” istnieje możliwość powrotu do pierwszego kroku – 

Wprowadź dane wniosku o dofinansowanie.   
 
Uwaga: 
 Jest to ostatnia możliwość zmiany danych lub dokumentów w systemie. Po kliknięciu 
przycisku „złóż ostatecznie wniosek” żadne zmiany już nie będą mogły być 
wprowadzone. Wniosek zostanie złożony. 

 

 
 

Po ostatecznym złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w systemie,  

w systemie pojawi się okno z wygenerowanym potwierdzeniem, że wniosek został złożony 

zawierające nadany przez system numer wniosku o dofinansowanie, datę i godzinę wpływu 

wniosku, numer kontrolny i informacje o Wniosku podane przez Wnioskodawcę. 
W systemie będzie również Oświadczenie Wnioskodawcy, potwierdzające, iż dane zawarte 

we wniosku w wersji elektronicznej są zgodne z prawdą oraz, że składający wniosek jest 

uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy. 
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Uwaga: 
Oświadczenie widniejące w systemie należy wydrukować (kliknąć przycisk „wydrukuj”, 
podpisać i przekazać wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami do Instytucji 
Pośredniczącej zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu. 
 
 
 

 


