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Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na 

potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 

Informacje ogólne 

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą być składane wyłącznie 

w formie elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego IP dostępnego pod 

linkiem: https://demonstrator1.ncbr.gov.pl  

Szybki rozwój aplikacji Web wymusza, aby przeglądarki internetowe nadążały za możliwościami 

serwerów. Osoby korzystające z naszej aplikacji powinny używać najnowszych przeglądarek zarówno ze 

względu na bezpieczeństwo, jak i większe możliwości pracy w sieci Web. Zgodnie z naszymi 

wymaganiami aplikacja będzie obsługiwać następujące przeglądarki:  

 najnowsza wersja Mozilla Firefox  

 najnowsza wersja Google Chrome  

Rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym IP 

Po wejściu na stronę https://demonstrator1.ncbr.gov.pl pojawi się okno startowe systemu 

informatycznego IP. W celu rozpoczęcia praz nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie i następnie 

jego złożenia w systemie informatycznym IP wnioskodawca musi utworzyć nowe konto użytkownika 

systemu. Odbywa się to przez zaznaczenie check box o nazwie „Utwórz nowe konto”  

(na poniższym obrazie oznaczono czerwoną strzałką). 

 

Rejestracja – utworzenie nowego konta użytkownika w systemie informatycznym IP 

1. Po kliknięciu funkcji o nazwie „Utwórz nowe konto” pojawi się strona przedstawiona na 

poniższym obrazie o nazwie „Rejestracja”. Tworzenie konta rozpoczyna się od rejestracji. W tym 

celu należy wpisać dane (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) i następnie zaznaczyć check 

box dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych[…] – oznaczony czerwoną 

strzałką na poniższym obrazku. Następnie konieczne jest wybranie funkcji „zarejestruj” (na 

obrazie oznaczono czerwonym obramowaniem). 

https://demonstrator1.ncbr.gov.pl/
https://demonstrator1.ncbr.gov.pl/
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Logowanie się do systemu informatycznego IP 

1. Podany adres e-mali jest LOGINEM wykorzystywanym w procesie logowania do systemu. 

Po wpisaniu danych rejestracyjnych i kliknięciu funkcji „rejestruj” przeglądarka przejdzie do okna 

„Witamy” i pojawi się wskazany na poniższym obrazie komunikat o treści: 

Konto zostało dodane. Na podany email wysłaliśmy hasło 

 

2. Na wpisany podczas rejestracji konta użytkownika adres e-mail zostanie wygenerowana  

i wysłana automatycznie przez system informatyczny wiadomość zawierająca poniższą treść: 

Potwierdzenie rejestracji w Generatorze Wniosków NCBR. 

Twój e-mail: ***********@*********.*** 

Twoje hasło do systemu to: ********** 

Pozdrawiamy! 
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3. Następnie konieczne jest wpisanie wskazanego podczas tworzenia konta użytkownika w 
systemie informatycznym adresu e-mail oraz wygenerowanego i wysłanego przez system hasła 
logowania do systemu. Okno logowania do systemu informatycznego IP zostało wskazane na 
powyższym obrazie, miejsca wpisów oznaczono czerwonymi strzałkami i obramowaniem. 

4. Po wpisaniu danych należy wcisnąć funkcję „Zaloguj” oznaczono czerwonym obramowaniem na 
powyższym obrazie.  

5. Po wciśnięciu funkcji „Zaloguj” na ekranie pojawi się poniższe okno i komunikat o konieczności 
zmiany hasła o nazwie „Zmiana hasła”.  

6. W oknie „Zmiana hasła” należy wpisać w miejsce o nazwie „Stare hasło” hasło, które zostało 
wygenerowane automatycznie przez system informatyczny IP i wysłane e- mailem 
przekazującym potwierdzenie rejestracji w Generatorze Wniosków NCBR. W miejscu o nazwie 
„Nowe hasło” należy utworzyć nowe własne hasło do logowania się w systemie.  
 
Nowe własne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków oraz zawierać małe i wielkie 
litery oraz cyfry.  
 
Następnie w miejscu o nazwie „Powtórz hasło” należy powtórzyć nowoutworzone hasło do 
logowania się w systemie i przycisnąć funkcję „Zapisz” (oznaczono czerwonym obramowaniem 
na poniższym obrazie). 

 

7. Po utworzeniu nowego hasła użytkownika i wciśnięciu funkcji „Zapisz”, konto jest w pełni 
aktywowane. Pojawia się pierwsze poniżej pokazane okno Systemu informatycznego IP oraz 

następujący komunikat: . 

8. Użytkownik ma od tego momentu możliwość zalogowania się do systemu za pomocą loginu i 
utworzonego w trakcie procesu rejestracji własnego hasła.  

 

Wypełnianie i składanie wniosku o dofinansowanie projektu 

1. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego IP, w celu wypełnienia i złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu, należy wybrać funkcję na poniżej wskazanym oknie oznaczoną 
czerwoną ramką pod nazwą „Dodaj nowy projekt”– co spowoduje pojawienie się w oknie 
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komunikatu z opcjami do wyboru. Należy wybrać dowolnie wybraną opcji „Tak” vs „Nie” wg 

własnych potrzeb: . 
Wybrana opcja dotyczy jedynie widoku. Bardziej przejrzysty widok i pracę z Generatorem 
wniosków zapewni wybranie opcji „Tak”.  

 

2. Po dodaniu nowego projektu i wybraniu opcji „Tak” vs „Nie” na ekranie pojawi się poniższe okno 

o nazwie „Generator wniosków POIR/1.1.2/2015”. Jest to formularz wniosku o dofinansowanie 

projektu. Po lewej stronie, dostępne jest „MENU” nawigacyjne pozwalające na przechodzenie 

między wypełnianymi poszczególnymi częściami/sekcjami wniosku. Całość opcji „MENU” 

oznaczono czerwonym obramowaniem na poniższym obrazie.  

 

3. Po prawej stronie w centralnej części okna przy zaznaczonej sekcji „MENU” w części  
„1. Podstawowe Informacje” widoczne są właściwe pola wniosku, które należy wypełnić zgodnie  
z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - 

Opcje MENUE 

nawigacyjnego 
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PODDZIAŁANIE 1.1.2. W celu rozpoczęcia wprowadzania danych do danej sekcji wniosku należy 
wybrać funkcję „Dalej” w górnym pasku narzędzi oznaczonym czerwonym obramowaniem na 
poniższym obrazie. Funkcja „Dalej” zapisuje stan wypełniania wniosku o dofinansowanie i 
pozwala na przejście do wypełniania kolejnych części formularza. Przechodzić pomiędzy 
częściami wniosku można też za pomocą kursora myszy poprzez wybranie danej części wniosku 
z „MENU” nawigacyjnego. 

 
 

4. W systemie informatycznym IP zaimplementowane są walidacje blokujące możliwość złożenia 
nieprawidłowo wypełnionego wniosku. Za pomocą funkcji „Sprawdź” w Górnym pasku narzędzi 
użytkownik ma możliwość sprawdzenia błędów/braków we wniosku.  

 
 

5. Po uruchomieniu funkcji „Sprawdź” pojawi się komunikat wskazujący na miejsca, w których 
system odnotował braki i błędy we wniosku. Dwukrotne kliknięcie kursorem myszy na 
komunikat system automatycznie otworzy wniosek w części, w której odnotowano konieczność 

Tutaj widoczne są właściwe 
pola wniosku, które należy 

wypełnić zgodnie z 
INSTRUKCJĄ. Obecnie 

prezentowane są pola z 
części MENU  

1. Podstawowe informacje.  

 

Górny pasek 

narzędzi 

Funkcja „Sprawdź” waliduje 

wypełniony wniosek na każdym 

etapie jego wypełniania. 
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wprowadzenia jakiś poprawek lub uzupełnień. Poniżej komunikat po wybraniu funkcji 

„Sprawdź”.  

 
 

6. Powrót do edycji danego wniosku jest możliwy poprzez wybór/zaznaczenie właściwego check 
boxa i wybranie funkcji „Edytuj/Pokaż” dla wybranego wniosku o dofinansowanie.  

 
 

 
 

Załączanie plików 

Okna dotyczące procesu dodawania do systemu informatycznego IP załączników znajdują się na dwóch 
poniższych obrazach. 
W sytuacji, gdy system wymaga dodania załącznika do wniosku o dofinansowanie należy uczynić to 
poprzez wybór funkcji „Dodaj załącznik”. Zostanie wówczas wygenerowane przez system okno 
„Dodawanie nowego załącznika”. 

Dwukrotne kliknięcie kursorem 

myszy w odniesieniu do 

danego komunikatu 

przekieruje system do części 

wniosku gdzie znajdują się 

błędy lub braki wymagające 

poprawek. 

Lista wypełnianych wniosków 

o dofinansowanie znajdująca 

się na jednym koncie 

użytkownika 
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Należy wybrać funkcję wybierz i następnie funkcję „Zapisz”. Wówczas załącznik zostanie pobrany przez 
system.  Większość załączników w systemie będzie w formacie pdf. Wyjątek dotyczy jedynie poniższego 
przykładu gdzie konieczne jest wypełnienie tabeli Excel dot. pkt. 6 formularza wniosku o nazwie 
„Sytuacja finansowa wnioskodawcy”. W tym celu na początku należy pobrać  formularz Excel poprzez 
wybranie funkcji „Pobierz” i wypełnić dokument, następnie zapisać plik w formacie xls lub xlsx na dysku 
stacji roboczej i zaimportować go do systemu zgodnie z poniższej zobrazowaną informacją dot. funkcji 
„Dodaj załącznik”. Po zaimportowaniu dokumentu w xls lub xlsx możliwy jest podgląd dokumentu 
poprzez wybranie funkcji „Podgląd”. 

                                                      
 
 

Zmiana hasła 

W celu zmiany hasła należy kliknąć na oknie startowym Generatora i wybrać funkcję „Moje konto” i 
następnie wybranie funkcji „Zmień Hasło”.  

 

W oknie „Zmiana hasła” należy wpisać w miejsce o nazwie „Stare hasło” hasło, które zostało 
wygenerowane automatycznie przez system informatyczny IP i wysłane e- mailem przekazującym 
potwierdzenie rejestracji w Generatorze Wniosków NCBR. W miejscu o nazwie „Nowe hasło” należy 
utworzyć nowe własne hasło do logowania się w systemie.  

 
Nowe własne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków oraz zawierać małe i wielkie 
litery oraz cyfry.  
 

Następnie w miejscu o nazwie „Powtórz hasło” należy powtórzyć nowoutworzone hasło do logowania 
się w systemie i przycisnąć funkcję „Zapisz” (oznaczono czerwonym obramowaniem na poniższym 
obrazie). 

 

Po utworzeniu nowego hasła użytkownika i wciśnięciu funkcji „Zapisz”, hasło w systemie zostaje 

zmienione . 
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Zgłaszanie błędów 

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres  
e-mail: konkurs1.1.2@ncbr.gov.pl. W przesyłanym zgłoszeniu prosimy o dokładne wskazanie na czym 
polega błąd, opis kroków poprzedzających nieprawidłowe zachowanie systemu oraz jeśli to możliwe  
przesłanie właściwych print screenów.  

 


