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1. Rejestracja
Przed przystąpieniem do rejestracji nowego konta należy zapoznać się z Regulaminem dla Poddziałania
3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne, który dostępny jest na stronie www.bgk.pl.
Generator wniosków o dofinansowanie działa w oknie przeglądarki internetowej.
W celu zarejestrowania nowego konta należy w oknie przeglądarki wpisać adres
https://lsi.bgk.pl/login. Pojawi się strona logowania (Rys. 1). Na stronie logowania należy kliknąć
w wyraz „tutaj” (w zdaniu: „Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj lub przypomnij hasło.”).

Rys. 1 Okno logowania

Wyświetli się wówczas formularz rejestracji nowego konta (Rys. 2).

Rys. 2 Formularz rejestracji konta

W celu zarejestrowania konta, Użytkownik:


wypełnia wszystkie dane formularza;
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klika na tekst „Nie jestem robotem”; aby zweryfikować użytkownika, może pojawić się losowe
zadanie obrazkowe;
klika w przycisk „Rejestruj”.

System na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wyśle wiadomość z linkiem potwierdzającym
zarejestrowanie konta. Aby dokończyć proces rejestracji konta należy kliknąć w link do strony podanej
w otrzymanej wiadomości.

2. Logowanie
Aby zalogować się do systemu LSI, należy w oknie przeglądarki wpisać adres https://lsi.bgk.pl/login,
a następnie wpisać poprawny login i hasło. Po wpisaniu danych należy kliknąć w przycisk „Zaloguj”
(Rys. 1).
Logując się do Generatora użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu dla
Poddziałania 3.2.2 POIR oraz potwierdza, że akceptuje jego zasady. Regulamin dostępny jest na stronie
www.bgk.pl
Po zalogowaniu system wyświetli stronę startową z modułami (Rys. 3).
Przejście do poprzedniego widoku w danym module możliwe jest za pomocą przycisku „powrotu”
wyświetlanego na danej stronie aplikacji (Rys. 4). Nie należy w tym celu stosować przycisków
przeglądarki typu „wstecz”, „przejdź do poprzedniej strony”, itp. Przejście pomiędzy elementami
aplikacji realizowane może być również poprzez bezpośrednie wskazanie odpowiedniego modułu z
lewej strony okna.

Rys. 3 Przykładowy wygląd strony startowej

Rys. 4 Przykład przyciksu „powrotu” w module wypełniania wniosku.
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Aby wylogować się z systemu należy kliknąć w ikonę „Wyloguj” widoczną w prawym górnym rogu
strony (Rys. 5).
Zmiana hasła możliwa jest po kliknięciu na ikonkę znajdującą się obok nazwy użytkownika.

Rys. 5 Wylogowanie

3. Przypomnienie hasła
Na ekranie logowania możliwe jest skorzystanie z funkcji przypomnienia hasła. W tym celu należy
kliknąć w tekst „przypomnij hasło” w oknie logowania (Rys. 1).
Po wpisaniu adresu e-mail w formularzu przypominania hasła (Rys. 6) zgodnego z adresem podanym
podczas rejestracji, system automatycznie wygeneruje i wyśle nowe hasło na skrzynkę pocztową
przypisaną do danego konta.

Rys. 6 Formularz przypominania hasła

4. Skrzynka Pocztowa
Po kliknięciu w moduł Skrzynka Pocztowa z prawej strony pojawią się dwie zakładki: Odebrane oraz
Wysłane. Okno skrzynki pocztowej z wiadomościami odebranymi widoczne jest na Rys. 7.
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Rys. 7 krzynka Pocztowa – Wiadomości Odebrane

Jeśli w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa wiadomość, która jeszcze nie została przeczytana, pojawi
się ikona z licznikiem nieprzeczytanych wiadomości (Rys. 8).

Rys. 8 Ikona z licznikiem nieprzeczytanych wiadomości

Po kliknięciu w wybraną wiadomość pojawi się pełne okno wiadomości (Rys. 9), w którym po kliknięciu
w ikonę

jest możliwość wysłania odpowiedzi na tę wiadomość (Rys. 10).

Uwaga: Stosowanie funkcji przesyłania przez Wnioskodawcę wiadomości poprzez Generator
dopuszczalne jest jedynie na warunkach określonych w Regulaminie konkursu (zob. m.in. §14 ust. 3
Regulaminu). Inne wiadomości, które Wnioskodawca zamierza przesłać w formie elektronicznej
powinny być wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w §14 ust. 1 Regulaminu.
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Rys. 9 Okno odebranej wiadomości

Rys. 10 Okno wiadomości

Po wypełnieniu informacji wiadomość zostanie przesłana do adresata po kliknięciu w ikonę wysłania
wiadomości

.
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W zakładce „Wysłane” pojawią się wiadomości, które zostały wysłane przez użytkownika.

Rys. 11 Skrzynka Pocztowa – Wiadomości Wysłane

5. Administracja
W module Administracja może być umieszczona biblioteka dokumentów przydatnych w danym
naborze. Co do zasady, pełna dokumentacja aplikacyjna dostępna jest na stronie BGK.
Po kliknięciu w Bibliotekę dokumentów system wyświetli tabelę z dokumentami (Rys. 12).

Rys. 12 Biblioteka dokumentów
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Użytkownik ma możliwość pobierania dokumentów z biblioteki.
W celu pobrania dokumentu należy zaznaczyć checkbox obok nazwy dokumentu i kliknąć w ikonę
Zostanie wyświetlone systemowe okno pobierania pliku, w którym należy zaznaczyć, czy plik ma zostać
otwarty, czy zapisany. Użytkownik podejmuje decyzję i plik zostaje otwarty bądź zapisany (w zależności
od podjętej decyzji). Możliwość pobierania dokumentów może być ograniczana przez ustawienia
przeglądarki (np. wyskakujące okienka) – zob. rozdział „Informacje dodatkowe”.
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6. Wnioski
Po kliknięciu w moduł Wnioski pojawi się kafelek Rejestr wniosków (Rys. 13).

Rys. 13 Moduł wniosków

6.1.

Rejestr wniosków

Po kliknięciu w „Rejestr wniosków” pojawi się tabela z wnioskami, które dany użytkownik utworzył
(Rys. 14).

Rys. 14 Przykładowy widok Rejestru Wniosków
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Wnioskodawca może w swoim rejestrze mieć otwartych wiele roboczych wersji wniosków. W ramach
danego naboru złożony może być jednak jeden wniosek (zob. zapisy Regulaminu Konkursu).
Dodaj wniosek
W prawym górnym rogu znajduje się przycisk do tworzenia nowego wniosku
. Po kliknięciu pojawi
się okno z formularzem umożliwiającym wypełnienie wniosku o dofinansowanie (Rys. 15).

Rys. 15 Widok formularza wniosku o dofinansowanie

W formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Pomoc w zakresie sporządzenia wniosku o
dofinansowanie stanowi m.in. Instrukcja wypełniania wniosku. W przypadku wprowadzenia danych
niezgodnych z formalnymi wymogami dla danego pola wniosku (tj. niezgodnych z wbudowanymi
formułami walidacyjnymi) Generator wyświetli stosowny komunikat. Możliwe jest również
sprawdzenie poprawności wniosku poprzez skorzystanie z funkcji walidacji dostępnej po kliknięciu
przycisku "Waliduj"..
Należy pamiętać, że, formuły walidacyjne wbudowane w Generator mają charakter pomocniczy.
Ostatecznego potwierdzenia poprawności zawartych we wniosku o dofinansowanie informacji
dokonuje wnioskodawca.
Wprowadzane wartości są na bieżąco zapisywane podczas przechodzenia pomiędzy polami lub
sekcjami wniosku.
Złożenie wniosku poprzez Generator dokonywane jest za pomocą przycisku „Zakończ i złóż”. Po
naciśnięciu tego przycisku (o ile wynik walidacji jest poprawny) pojawi się komunikat „Czy na pewno
chcesz złożyć WOD” (Rys. 16). Złożenie wniosku następuje po naciśnięciu przycisku „TAK”. Możliwe to
jest do czasu wygaśnięcia aktywności sesji użytkownika, który wyświetla się w prawym górnym rogu
ekranu.
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Rys. 16 Przykład powiadomienia o składaniu wniosku

Po kliknięciu w przycisk „Tak” wniosek zmienia status na Złożony.
UWAGA: Od momentu złożenia wniosku nie jest możliwa modyfikacja jego treści oraz złożenie
kolejnego wniosku w ramach naboru (zgodnie zapisami Regulaminu Konkursu). Przed złożeniem
wniosku należy zweryfikować czy jest on poprawnie wypełniony, m.in. poprzez wygenerowanie
wersji roboczej oraz upewnić się, czy wprowadzono wszystkie wymagane oraz konieczne do oceny
projektu informacje.
Wygenerowanie pliku z roboczą wersją wniosku z wypełnionymi dotychczas polami możliwe jest po
kliknięciu w przycisk „Generuj do pdf” podczas edycji wniosku.
Wygenerowanie ostatecznej wersji wniosku, po jego złożeniu odbywa się z poziomu Rejestru wniosków
(patrz pkt 6.1.4) poprzez wybór funkcji menu „Generuj PDF”, o której mowa w dalszej części (obraz
wniosku generowany jest w postaci pliku pdf).
Wygenerowany plik Wniosku o dofinansowanie posiada sumę kontrolną widoczną na każdej stronie
dokumentu. W przypadku wygenerowania wersji roboczej wniosku, tj. przed z jego złożeniem w polu
sumy kontrolnej widnieje napis „wersja robocza”.
Kasowanie wersji roboczej wniosku
Skasowanie wybranego wniosku o statusie roboczym możliwe jest za pomocą przycisku
Edycja wniosku
W prawym górnym rogu znajduje się przycisk do wyświetlana pozostałych funkcjonalności
naciśnięciu przycisku rozwinie się lista widoczna na Rys. 17.

. Po

Rys. 17 Przykładowy wygląd listy pozostałych funkcjonalności (lista może się różnić od przedstawionej w zależności od
wybranego wniosku)

Po zaznaczeniu wniosku i kliknięciu na funkcję „Edytuj wniosek” możliwe jest edytowanie wybranego
wniosku. Edycja wniosku jest możliwa tylko w przypadku gdy wniosek ma status roboczy (tj. nie został
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przekazany do BGK) lub gdy został odblokowany do edycji np. w ramach oceny wniosku. Pojawi się
wówczas okno z formularzem wniosku, który będzie miał pola uzupełnione zgodnie ze stanem
ostatniego automatycznego zapisu.
Generowanie Wniosku o dofinansowanie w postaci pliku PDF
Po zaznaczeniu wniosku i kliknięciu w liście funkcjonalności na funkcję „Generuj PDF” (Rys. 18)
generowany jest plik pdf wniosku z wypełnionymi dotychczas polami.
W zależności od tego czy jest to wniosek złożony czy wniosek o statusie roboczym, na stronach wniosku
umieszczona będzie suma kontrolna lub tekst „wersja robocza”.
Podgląd
Podgląd wniosku (wygenerowanie pliku pdf) możliwy jest również za pomocą przycisku

.

Składanie Oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze wniosków
Kolejnym krokiem po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez Generator jest złożenie Oświadczenia
o złożeniu wniosku w Generatorze wniosków (zob. Regulamin Konkursu).
Po zaznaczeniu złożonego wniosku i kliknięciu w liście funkcjonalności
, funkcji „Złóż
oświadczenie” (Rys. 18), wyświetli się okno umożliwiające wygenerowanie oraz złożenie Oświadczenia
Wnioskodawcy o złożeniu wniosku (Rys. 19).
Przekazanie do BGK oświadczenia poprzez Generator wniosków jest warunkiem niezbędnym do
skutecznego złożenia wniosku.

Rys. 18 Wybór funkcji składania oświadczenia o złożeniu wniosku
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Rys. 19 Okno składania oświadczenia

Po kliknięciu w przycisk „Generuj” automatycznie wygeneruje się Oświadczenie wypełnione danymi ze
złożonego wniosku o dofinansowanie.
Po podpisaniu Oświadczenia należy je zeskanować, zapisać na dysku, a skan złożyć poprzez Generator
w czasie ustalonym w Regulaminie Konkursu. Aby tego dokonać należy wybrać przycisk „Wybierz”,
który pozwala na wybranie skanu pliku podpisanego oświadczenia w formacie .pdf. Po wybraniu
odpowiedniego pliku i kliknięciu „Złóż skan oświadczenia”, oświadczenie zostaje złożone.
Przyciskiem „Pobierz” użytkownik może pobrać do wglądu przesłany wcześniej skan oświadczenia.
W Rejestrze wniosków podawana jest informacja o złożeniu Oświadczenia poprzez Generator
Wniosków o dofinansowanie w postaci daty jego złożenia.
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7. Wniosek o dofinansowanie
Sposób wypełniania Wniosku o dofinansowanie oraz informacje o oczekiwanej treści opisane są w
Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
W niniejszym rozdziale opisano dodatkowe informacje, głównie o charakterze technicznym.

7.1.

Rozdział 1

Informacje ogólne o projekcie
Sekcja 1
W sekcji tej wpisuje się tytuł projektu.

Rys. 20 Widok sekcji 1

Sekcja 2
W sekcji tej pola wypełnione są automatycznie informacjami na temat poddziałania 3.2.2.

Rys. 21 Widok sekcji 2

7.2.

Rozdział 2

Informacje o Wnioskodawcy

Sekcja 3
W sekcji tej podaje się dane Wnioskodawcy:



Nazwa Wnioskodawcy
Forma prawna (wybór z listy rozwijalnej)
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NIP (pole wymagane)
REGON (pole wymagane)
numer KRS, (wpis nie jest wymagany w przypadku wybrania formy prawnej: spółka cywilna
oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
numer w innym rejestrze (niewymagany)
forma własności (pole wymagane)
w przypadku spółki cywilnej należy dodać wspólników spółki cywilnej; NIP oraz REGON
wspólników nie mogą się powtarzać

Rys. 22 Widok sekcji 3

Sekcja 4
W sekcji podaje się informacje o adresie siedziby wnioskodawcy:















kraj (należy wybrać „Polska”)
województwo
powiat (wybór z listy rozwijalnej, ze słownika zawężonego do wybranego województwa)
gmina (wybór z listy rozwijalnej, ze słownika zawężonego do wybranego powiatu)
miejscowość (wybór z listy rozwijalnej, ze słownika zawężonego do wybranej gminy)
ulica; wybór ulicy następuje po wpisaniu trzech liter z nazwy, a następnie wybraniu ulicy z
zawężonego słownika; należy pamiętać, że w oficjalnych nazwach mogą być zawarte zwroty
typu: Al., Aleja, Pl., Plac, itp.
numer domu
numer lokalu
kod pocztowy
numer telefonu
numer faksu
adres e-mail
adres strony internetowej

Część pól nie jest wymagana.
16 / 37

Uwaga: W przypadku gdy w adresie nie występuje numer lokalu, pole dotyczące numeru lokalu należy
pozostawić puste.

Rys. 23 Widok sekcji 4

Sekcja 5
W sekcji tej podaje się informacje o statusie wnioskodawcy:



status MŚP przedsiębiorstwa
informację czy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym,
W przypadku wskazania „TAK” w polu „wnioskodawca jest przedsiębiorstwem
samodzielnym/niezależnym”, automatycznie wprowadzana jest wartość „NIE” w polu
„wnioskodawca
jest
przedsiębiorstwem
partnerskim/powiązanym
z
innymi
przedsiębiorstwami” i odwrotnie.

Należy pamiętać, że podmiotowi niespełniającemu statusu MŚP (wskazanemu jako inny niż MSP) nie
może być udzielony kredyt technologiczny zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej.

Rys. 24 Widok sekcji 5
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Sekcja 6
W tej sekcji:





podaje się kod PKD zgodnie z opisem Instrukcji wypełniania wniosku; wyboru kodu dokonuje
się poprzez wpisanie trzech znaków nazwy PKD, a następnie wybranie odpowiedniego kodu
z zawężonego słownika,
wybiera się datę rejestracji działalności z kalendarza dostępnego za pomocą ikony kalendarza
wpisuje się krótką charakterystykę działalności.

Rys. 25 Widok sekcji 6

Sekcja 7
W sekcji tej należy:





wskazać czy wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
w przypadku wybrania Tak w polu „Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra
Kluczowego” należy wypełnić pole „Nazwa Krajowego Klastra Kluczowego, którego członkiem
jest wnioskodawca”
w przypadku wybrania Tak w polu „Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra
Kluczowego”, należy wybrać datę z kalendarza wstąpienia do Krajowego Klastra Kluczowego

Rys. 26 Widok sekcji 7
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Sekcja 8
W sekcji tej należy wpisać dane jednej osoby upoważnionej.

Rys. 27 Widok sekcji 8

Dodając osobę upoważnioną należy wypełnić pola:






imię
nazwisko
stanowisko służbowe
telefon służbowy
adres służbowy e-mail

Oraz można wpisać numer faksu

Rys. 28 Dodawanie osoby upoważnionej

7.3.

Rozdział 3

Informacje o Projekcie
Sekcja 9
W sekcji tej podaje się informacje o miejscach realizacji inwestycji (głównego i pozostałych):


województwo
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powiat (wybór z listy rozwijalnej, ze słownika zawężonego do wybranego województwa)
wybrać gminę (wybór z listy rozwijalnej, ze słownika zawężonego do wybranego powiatu)
wpisać kod pocztowy
wybrać miejscowość (wybór z listy rozwijalnej, ze słownika zawężonego do wybranej gminy)
ulica; wybór ulicy następuje po wpisaniu trzech liter z nazwy, a następnie wybraniu ulicy z
zawężonego słownika; należy pamiętać, że oficjalnych nazwach mogą być zawarte zwroty typu:
Al., Aleja, Pl., Plac, itp.
obowiązkowo wpisać numer budynku,
wpisać numer lokalu
wskazać czy projekt realizowany na terenie całego kraju,
wskazać czy realizacje projektu wykracza poza terytorium RP
dodać pozostałe miejsca realizacji projektu

Rys. 29 Widok sekcji 9

Pola kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku mogą pozostać niewypełnione jedynie
w przypadku gdy nie zostało jeszcze wybrane konkretne miejsce inwestycji w ramach wskazanej gminy
(tj. wnioskodawca planuje zakup nieruchomości w ramach projektu, zaś konkretna nieruchomość nie
została jeszcze wybrana; podana przez wnioskodawcę informacja może zostać zweryfikowana podczas
oceny projektu)
Sekcja 10
W sekcji tej należy:





podać kod PKD zgodnie z opisem Instrukcji wypełniania wniosku; wyboru kodu dokonuje się
poprzez wpisanie trzech znaków nazwy PKD działalności, której dotyczy projekt, a następnie
wybraniu odpowiedniego kodu z zawężonego słownika,
wpisać uzasadnienia wskazania branży,
wybrać Krajową Inteligentną Specjalizację (jeśli dotyczy)

20 / 37





wpisać uzasadnienie wskazania KIS, w przypadku wybrania pozycji innej niż „Nie dotyczy”
wpisać przynajmniej jedno słowo kluczowe
wybrać Rodzaj działalności gospodarczej z rozwijalnej listy

Rys. 30 Widok sekcji 10

Sekcja 11
W sekcji tej należy:









wskazać „Czy projekt stanowi „duży projekt inwestycyjny” w rozumieniu art. 2 pkt. 52
Rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?”
(w poddziałaniu 3.2.2 POIR nie jest możliwe dofinansowanie „dużych” projektów oraz
składanie wniosków na takie projekty)
wskazać „Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE)
651/2014? Jeśli tak, należy określić, której formy inwestycji początkowej dotyczy projekt”
wskazać „Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne
i prawne związane z założeniem nowego zakładu?”. W przypadku wybrania w poprzednim polu
NIE, pole wypełniane jest automatycznie wartością NIE
wskazać „Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne
i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu?” W
przypadku wybrania NIE w polu „Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z
rozporządzeniem KE (UE) 651/2014? pole wypełniane jest automatycznie wartością NIE Jeśli
tak, należy określić, której formy inwestycji początkowej dotyczy projekt”.
wskazać „Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne
i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie?” W przypadku wybrania NIE w polu „Czy projekt
dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014? pole
wypełniane automatycznie wartością NIE Jeśli tak, należy określić, której formy inwestycji
początkowej dotyczy projekt”.
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wskazać „Czy projekt dotyczy inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne
i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego
zakładu?” W przypadku wybrania NIE w polu „Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej
zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) 651/2014? pole wypełniane automatycznie wartością NIE
.Jeśli tak, należy określić, której formy inwestycji początkowej dotyczy projekt”.
wpisać uzasadnienie wyboru formy inwestycji początkowej

Rys. 31 Widok sekcji 11

Sekcja 12
W sekcji tej podaje się opis projektu, dodatkowo można załączyć plik z rysunkiem (zob. podrozdział
„Rysunki”) wybierając przycisk „wybierz”.

Rys. 32 Widok sekcji 12
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Sekcja 13
W sekcji tej wpisuje się krótki opis projektu (do celów publikacji)

Rys. 33 Widok sekcji 13

Sekcja 14
W sekcji tej podaje się:







nazwę technologii
opis technologii, można dodatkowo wybrać (załączyć) plik z rysunkiem (zob. podrozdział
„Rysunki”)
postać technologii
uzasadnienie wskazanej postaci technologii
źródło technologii
uzasadnienie wskazanego źródła technologii

Rys. 34 Widok sekcji 14
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Sekcja 15
W sekcji tej podaje się informacje o rezultatach projektu (nowych lub znacząco ulepszonych towarach,
procesach lub usługach): nazwy i opis rezultatów projektu. Dodatkowo można załączyć plik z rysunkiem
(zob. podrozdział „Rysunki”) po zaznaczeniu danego rezultatu i naciśnięciu przycisku

.

Rys. 35 Widok sekcji 15

Sekcja 16
W sekcji tej należy dodać odpowiednie pozycje w harmonogramie rzeczowo finansowym.

Rys. 36 Widok sekcji 16

Sekcja 17
W sekcji tej należy odpowiedzieć na poszczególne pytania dotyczące wpływu projektu na polityki
horyzontalne oraz podać uzasadnienia takiego wyboru – wymagane w przypadku odpowiedzi
twierdzącej.
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Uwaga: we wzorze wniosku o dofinansowanie dla konkursu nr 5 nie występuje punkt 17.4.
Uwaga: Należy pamiętać, że zgodnie z Kryteriami wyboru oraz Instrukcją wypełniania wniosku, dla
wskazanego przez wnioskodawcę aspektu środowiskowego powinien zostać dodany adekwatny
wskaźnik w sekcji 22.
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Rys. 37 Widok sekcji 17
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Sekcja 18
W punkcie tym podaje się informacje o niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleniach, licencjach,
koncesjach, itp.
Sposób wypełniania pola opisany jest w punkcie 18 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Rys. 38 Widok sekcji 18

W przypadku konieczności dodania kolejnego dokumentu do wyświetlanych domyślnie, zgodnie
z punktem 18 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (np. pozwolenia, licencji, koncesji),
informację o takim dokumencie należy dodać poprzez dodanie pozycji do listy dokumentów za pomocą
przycisku

.

Edycji informacji o danym dokumencie dokonuje się używając przycisku
za pomocą przycisku

. Usunięcie możliwe jest

.

Pozycje domyślne („Pozwolenie na budowę” i „Prawomocna decyzja środowiskowa”) nie podlegają
usuwaniu – Wnioskodawca nie jest uprawniony do usuwania tych elementów nawet jeżeli nie dotyczą
one bezpośrednio inwestycji.

Sekcja 19
W sekcji tej należy:



wybrać z kalendarza „Planowany termin rozpoczęcie projektu”
wybrać z kalendarza „Planowany termin zakończenia projektu”
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Rys. 39 Widok sekcji 19

Sekcja 20
(Przed przystąpieniem do wypełniania tej sekcji zaleca się wypełnienie sekcji 16 i 21).
W sekcji tej automatycznie wypełniają się (na podstawie innych pól):











„Wydatki kwalifikowalne łącznie”
„Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art. 10, ust. 5, pkt 1 i 6 Ustawy) (tj. dotyczące zakupu
nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy gruntów, budynków
i budowli lub ich części)”, zgodnie z wpisanymi wartościami w sekcji 16, może pojawić się wpis
o niepoprawności wpisanych danych „Łączna wartość wydatków, o których mowa w ust. 5 pkt
1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków, o których mowa w ust. 5 i 6 (art.
10 ust. 8 ustawy)”
„Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art. 10, ust. 5 , pkt 2, 3, 4, 5 Ustawy) (tj. inne niż dotyczące
zakupu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy gruntów,
budynków i budowli lub ich części)”, zgodnie z wpisanymi wartościami w sekcji 16;
„Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art.10 ust.5 ustawy)”, zgodnie z wpisanymi wartościami
w sekcji 16;
„Wydatki kwalifikowalne (zgodne z art.10 ust.6 ustawy)”, zgodnie z wpisanymi wartościami
w sekcji 16;
„Wydatki niekwalifikowalne”, zgodnie z wpisanymi wartościami w sekcji 16;
„Wydatki ogółem”, zgodnie z wpisanymi wartościami w sekcji 16;
„Wnioskowana całkowita kwota premii technologicznej” jest to suma poniższych pól
uzupełnianych przez użytkownika.

W sekcji tej należy:




wpisać „Wnioskowana część kwoty premii technologicznej dotycząca wydatków określonych
w art. 10 ust. 5 Ustawy”, kwota ta nie może być wyższa od możliwej kwoty premii, która jest
wyliczana na podstawie danych wypełnianych w sekcji 5, 9 oraz 16.
wpisać „Wnioskowana część kwoty premii technologicznej dotycząca wydatków określonych
w art. 10 ust. 6 Ustawy”, kwota ta nie może być wyższa od możliwej kwoty premii, która jest
wyliczana na podstawie danych wypełnionych w sekcji 16.
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Rys. 40 Widok sekcji 20 wraz z komunikatami walidacyjnymi. Widok komunikatów zależy od danych wniosku.

Sekcja 21
W sekcji tej podaje się:







kwotę kredytu technologicznego, kwota nie może być równa 0
kwotę środków prywatnych Wnioskodawcy
kwotę kredytów i pożyczek udzielanych na warunkach rynkowych (innych niż kredyty
technologiczne)
kwotę kredytów udzielanych ze środków EBI
kwotę innych rynkowych źródeł finansowania
źródła finansowania, których wartość podano w poprzednim punkcie
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informację czy Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc publiczną i pomoc de minimis na
realizację projektu (w tym w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych
związanych z projektem, którego dotyczy wniosek)
kwotę w polu „Środki otrzymane na wydatki określone w art. 10 ust. 5 ustawy”, pole
nieaktywne w przypadku wybrania NIE w polu „Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc
publiczną i pomoc de minimis na realizację projektu (w tym w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek)”
kwotę w polu „środki otrzymane na wydatki określone w art. 10 ust. 6”, pole nieaktywne
w przypadku wybrania NIE w polu „Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc publiczną
i pomoc de minimis na realizację projektu (w tym w odniesieniu do tych samych wydatków
kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek)”
informację w polu „których wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem dotyczy
powyższa kwota pomocy?”, pole nieaktywne w przypadku wybrania NIE w polu
„Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc publiczną i pomoc de minimis na realizację
projektu (w tym w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z
projektem, którego dotyczy wniosek)”
informacje w polu „opis powiązania projektu z innymi projektami wnioskodawcy”, pole
nieaktywne w przypadku wybrania NIE w polu „Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc
publiczną i pomoc de minimis na realizację projektu (w tym w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek)”
kwotę „Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę przeznaczone na finansowanie wydatków
niekwalifikowanych”, kwota ta powinna być równa odpowiedniej kwocie z sekcji 16

W sekcji tej automatycznie są wpisywane:




Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, stanowiące udział własny w projekcie (min 25%
wydatków kwalifikacyjnych), jako suma wypełnianych przez użytkownika pól dotyczących
poszczególnych źródeł wkładu własnego;
Źródła finansowania stanowiące pomoc publiczną (inną niż premia technologiczna
wnioskowana w ramach niniejszego projektu), w tym pomoc de minimis, jako suma
odpowiednich pól;
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Rys. 41 Widok sekcji 21 wraz z komunikatami walidacyjnymi. Widok komunikatów zależy od danych wniosku.

Sekcja 22
W sekcji tej należy:




poddać edycji każdy ze wskazanych obowiązkowych wskaźników wpisując m.in. odpowiednią
wartość bazową, wartość docelową oraz opis, a także odpowiednio modyfikując rok wartości
bazowej i docelowej;
należy dodać co najmniej jeden wskaźnik dodatkowy – dotyczący aspektów środowiskowych.
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Uwaga: Należy pamiętać, że zgodnie z Kryteriami wyboru oraz Instrukcją wypełniania wniosku, dla
wskazanego przez wnioskodawcę aspektu środowiskowego (w sekcji 17) powinien zostać dodany
adekwatny wskaźnik w sekcji 22.

Rys. 42 Widok sekcji 22

7.4.

Załącznik nr 3: Informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego

Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie – wypełniany w Generatorze.
Informacje w tym załączniku należy wypełnić zgodnie z informacją otrzymaną z banku kredytującego.
Pola dotyczące nazwy Wnioskodawcy i tytułu projektu wypełniane są automatycznie danymi z Wniosku
o dofinansowanie.
W rozdziale tym należy:











wybrać nazwę banku z listy rozwijalnej zawierającej listę banków współpracujących z BGK
w zakresie udzielania kredytu na innowacje technologiczne
wpisać nazwę oddziału banku; w przypadku gdy dany bank jest zrzeszony z jednym z podanych
w liście banków spółdzielczych, nazwę tego banku należy podać w polu „Nazwa Oddziału
Banku”, niezależnie od wskazania nazwy oddziału
wpisać trzy pierwsze litery miejscowości, a następnie wybrać z zawężonego słownika
wpisać trzy pierwsze litery ulicy, a następnie wybrać z zawężonego słownika,
obowiązkowo wpisać nr domu
wpisać nr lokalu
obowiązkowo wpisać kod pocztowy w formacie xx-xxx
obowiązkowo wpisać nr telefonu 1
obowiązkowo wpisać adres e-mail 1

Część pól nie jest wymagana. W przypadku gdy w adresie nie występuje numer lokalu, należy
pozostawić to pole puste.
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Rys. 43 Widok Banków Kredytujących

7.5. Załącznik nr 7: analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska – wybrane
zagadnienia
Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie – wypełniany w Generatorze.
W załączniku wypełnia się pola tekstowe zgodnie z opisem Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie:



„Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska”
„Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu”
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Rys. 44 Widok Załącznika nr 7

7.6.

Załączniki inne

Pozostałe załączniki do wniosku należy wgrać w formie plików pdf w rozdziale generatora pt. Załączniki.
W ramach danego załącznika istnieje możliwość załadowania jednego wielostronicowego pliku pdf. W
przypadku gdy dany załącznik składa się z kilku dokumentów, należy je wszystkie zeskanować do
jednego pliku. Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika (pliku) to 60 MB.
Generator sprawdza fakt załadowania jedynie tych załączników, które są obowiązkowe niezależnie od
specyfiki projektu (np. biznesplan). Niezależnie od tego, wnioskodawca powinien złożyć wszystkie
załączniki określone w liście załączników, które wynikają ze specyfiki danego projektu.
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Rys. 45 Widok fragmentu okna dodawania załączników

7.7.

Deklaracja

Ostatnim rozdziałem są deklaracje Wnioskodawcy. W rozdziale tym nie wypełnia się żadnych pól.
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Rys. 46 Widok fragmentu rozdziału Deklaracji

7.8.

Rysunki:

Generator umożliwia dodanie rysunków do wniosku w punktach:




„opis projektu” (maksymalnie 3 rysunki),
„opis technologii” (maksymalnie 3 rysunki),
„opis” dotyczący rezultatów projektu (maksymalnie 1 rysunek dla każdego rezultatu).

Zaleca się stosowanie formatu jpg.
Rysunki powinny być odpowiednio opisane w treści danego pola i powinny stanowić dla niego
ewentualną ilustrację. Rysunki same w sobie nie powinny zawierać dodatkowych treści (tekstów)
stanowiących uzupełnienie treści punktu.
Wgrywane rysunki znajdą się w rozdziałach wniosku, których dotyczą. Należy zadbać o odpowiednią
jakość rysunków i zweryfikować poprawność ich osadzenia na wygenerowanym roboczym wniosku
przed jego złożeniem.
Możliwość dodania rysunków dotyczących rezultatów projektu istnieje podczas edycji opisu danego
rezultatu po wprowadzeniu informacji o tym rezultacie (tj. po dodaniu danej pozycji to tabeli).
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8. Uzupełnianie wniosku o dofinansowanie podczas oceny wniosku
Podczas oceny Wniosku o dofinansowanie (lub podczas weryfikacji warunków formalnych)
wnioskodawca może otrzymać od BGK wezwanie do uzupełnienia Wniosku. Uzupełnianie Wniosku
dokonywane jest w zakresie i terminie określonym w Wezwaniu. W Generatorze wniosków
o dofinansowanie należy:
1. Zalogować się do Generatora.
2. Wprowadzić zmiany do Wniosku w zakresie sekcji/pól wskazanych w Wezwaniu do uzupełnienia
poprzez edycję danych złożonego Wniosku. Możliwe do edycji są tylko te sekcje/pola, które zostały
w tym celu odblokowane przez BGK w ramach danego wezwania.
3. Dotyczy załączników ujętych we wniosku o dofinansowanie: W przypadku gdy z wezwania wynika
konieczność uzupełnienia/zmiany załącznika, jego zamiany w Generatorze dokonuje się poprzez
usunięcie poprzednio załączonego pliku i dodanie pliku poprawionego. Ewentualnie należy się
kierować dodatkowymi informacjami w Wezwaniu.
4. Po wprowadzeniu zmian, uzupełniony Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Generatorze
w sposób analogiczny jak w przypadku składania pierwotnej wersji Wniosku (rozdział 6). Po
złożeniu uzupełnień wniosku nie składa się kolejnego oświadczenia o złożeniu wniosku (chyba, że
z treści wezwania wynika np. konieczność złożenia poprawionego, pierwotnie złożonego
oświadczenia o złożeniu wniosku – w takim przypadku oświadczenie takie należy dołączyć do
uzupełnianego wniosku jako załącznik lub kierować się ewentualnymi informacjami w wezwaniu).
5. Złożenie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie powinno nastąpić w terminie wynikającym
z treści wezwania do uzupełnienia i Regulaminu konkursu.

9. Informacje dodatkowe
Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek (Firefox, Chrome).
Generowany dokument Wniosku o dofinansowanie w postaci pliku pdf wyświetlany jest
w przeglądarce jako tzw. „wyskakujące okienko”. Funkcja blokowania „wyskakujących okienek”
w przeglądarce nie powinna być aktywna. Uwaga ma również odniesienie do ewentualnych
zainstalowanych na komputerze dodatkowych aplikacji blokujących „wyskakujące okienka”
w przeglądarce.
W prawym górnym rogu ekranu wyświetla się czas pozostały do końca aktywności sesji użytkownika.
Po odliczeniu tego czasu użytkownik jest wylogowywany z systemu. Zrestartowanie licznika następuje
w przypadku aktywności takich jak np. przejście pomiędzy polami wniosku o dofinansowanie, itp.
Z przyczyn bezpieczeństwa Generator posiada funkcję blokowania konta w przypadku kilkukrotnego
wprowadzenia błędnego hasła. W takiej sytuacji należy skorzystać z funkcji przypomnienia hasła, która
jest opisana w niniejszej instrukcji. Nowe hasło zostanie przesłane na skrzynkę e-mail.
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