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II. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE
1.1 Logowanie do systemu
Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk „Zaloguj”.

Następnie wpisać login i hasło oraz potwierdzić przyciskiem „Dalej” lub Enter na klawiaturze.

1.2 Wylogowanie z systemu
Aby wylogować się z systemu należy nacisnąć przycisk „Wyloguj”

oraz zatwierdzić komunikat ostrzegający

ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI
1. Wnioskodawca

Wnioskodawcą jest użytkownik systemu, który może dodać nowy wniosek oraz zarządzać
istniejącymi, które należą do niego.
1.1.1

Dodanie nowego wniosku

Aby dodać nowy wniosek należy wybrać „Nowy wniosek”

W tym momencie poniżej pokazę się formularz oceny inwestycji do uzupełnienia

Po wypełnieniu całego formularza decydujemy, co chcemy zrobić z nim zrobić. Możemy skorzystać z
trzech opcji. „Zapisz jako roboczy” oznacza, że wniosek, który wypełniliśmy zapisujemy jako wniosek
roboczy, do którego w każdej chwili możemy powrócić w celu aktualizacji.

Opcja „Zapisz i wyślij” oznacza, że wniosek, który uzupełniliśmy jest od razu gotowy do wysłania. W
przypadku wybrania tej opcji, należy również zatwierdzić ostrzeżenie.

1.2 Zarządznie wnioskami roboczymi
Aby wyszukać wszystkie wnioski, które mają status Robocze należy wybrać „Wnioski robocze”.
Poniżej pokażą się wszystkie wnioski, które możemy zaktualizować.

1.2.1

Aktualizacja wniosku roboczego

Jeśli wybraliśmy interesujący wniosek do aktualizacji, naciskamy przycisk „Edytuj”. Opcja ta powoduje
pojawienie się wniosku do edycji.

Po aktualizacji wniosku możemy tak jak w sytuacji nowego wniosku nadać odpowiedni status, tzn.
Zapisać jako wniosek roboczy bądź zapisać i wysłać.
1.3 Zarządzanie wnioskami wysłanymi
W każdej chwili użytkownik może zobaczyć wszystkie wysłąne przez siebie wnioski. W tym celu nalezy
nacisnąć opcję „Wnioski wysłane”

1.3.1

Podgląd wysłanego wniosku

Aby wyświetlić interesujący wniosek należy w tym wierszu nacisnąć przycisk „Podgląd”

1.3.2

Pobranie wysłanego wniosku w formacie pdf

Przeglądając wniosek możemy w każdej chwili pobrać go w wersji pdf. W tym celu należy przycisnąć
przycisk „Pobierz pdf”

Wniosek zostanie zapisany na komputerze w określonej lokalizacji w formacie pdf.
1.4 Przegląd wszystkich wniosków użytkownika
Jeśli chcemy przejrzeć wszystkie wnioski należy nacisnąć „Wszystkie wnioski”. Wygenerowana
poniżej lista pokaże wszystkie wnioski razem, tzn. wnioski robocze i wysłane.

1.1.1

Podgląd wybranego wniosku

Tak jak zostało to opisane powyżej możemy przejrzeć interesujący na wniosek za pomocą przycisku
„Podgląd”, a następnie pobrać jako plik pdf.
1. Marszałkowski
Użytkownik loguje się na konto Marszałkowskie w celu zarządzania odpowiednimi wnioskami.
1.3 Zarządzanie wnioskami przychodzącymi
Aby przejerzeć listę wszystkich wniosków przychodzących należy wybrać „Wnioski przychodzące”.

Jeśi wniosek przychodzący chcemy zaktualizować, musimy najpierw umieścić go we wnioskach
roboczaqch. W tym celu naciskamy przycisk „Przenieś do roboczych”. Wniosek w tym monecie
zostanie automatycznie przeniesiony do wniosków roboczych.
1.1 Zarzadzanie wnioskami roboczymi
W każdej chwili użytkownik może przejrzeć wnioski robocze. W Tym celu służy opcja „Wnioski
robocze”.

Wniosek roboczy jest to wniosek, który możemy zaaktualizować. Aby to zrobić, naciskamy przycisk
„Edytuj”

Po aktualizacji wniosku decydujemy, co chcemy zrobić z nim zrobić. Możemy skorzystać z trzech
opcji. „Zapisz jako roboczy” oznacza, że wniosek, który wypełniliśmy zapisujemy jako wniosek
roboczy, do którego w każdej chwili możemy powrócić w celu aktualizacji.

Opcja „Zapisz i wyślij” oznacza, że wniosek, który uzupełniliśmy jest od razu gotowy do wysłania. W
przypadku wybrania tej opcji, należy również zatwierdzić ostrzeżenie.

1.2 Zarządzanie wnioskami wysłanymi
Aby przejrzeć wszystkie wnioski wysłane należy nacisnąć „Wnioski wysłane”

Jeśli wniosek został wysłany wyświetli się poniżej, w przeciwnym przypadku pokaże się komunikat o
braku wniosków w tym statusie.

1.3 Przegląd wszystkich wniosków użytkownika

Jeśli chcemy przejrzeć wszystkie wnioski należy nacisnąć „Wszystkie wnioski”. Wygenerowana
poniżej lista pokaże wszystkie wnioski razem, tzn. wnioski robocze i wysłane.

Na liście wszystkich wniosków kolumna „Etap wniosku” pokazuje w jakim statusie znajduje się
wniosek. Jeśli chcemy podejrzec konkretny wniosek naciskamy „Podgląd”.

Wniosku w statusie „Podgląd” nie można modyfikać, a jedynie przeglądać. W każdej chwili można
taki wniosek pobrać w formie pdf za pomocą przycisku „Pobierz pdf”.

Wniosek zostaje pobrany i zapisany na komputerze w określonej lokalizacji.
1. Wojewódzki
Użytkownik loguje się na konto Wojewodzkie w celu zarządzania odpowiednimi wnioskami.
1.4 Zarządzanie wnioskami przychodzącymi
Aby przejerzeć listę wszystkich wniosków przychodzących należy wybrać „Wnioski przychodzące”.

Jeśi wniosek przychodzący chcemy zaktualizować, musimy najpierw umieścić go we wnioskach
roboczaqch. W tym celu naciskamy przycisk „Przenieś do roboczych”. Wniosek w tym monecie
zostanie automatycznie przeniesiony do wniosków roboczych.
1.4 Zarzadzanie wnioskami roboczymi
W każdej chwili użytkownik może przejrzeć wnioski robocze. W Tym celu służy opcja „Wnioski
robocze”.

Wniosek roboczy jest to wniosek, który możemy zaaktualizować. Aby to zrobić, naciskamy przycisk
„Edytuj”

Po aktualizacji wniosku decydujemy, co chcemy zrobić z nim zrobić. Możemy skorzystać z trzech
opcji. „Zapisz jako roboczy” oznacza, że wniosek, który wypełniliśmy zapisujemy jako wniosek
roboczy, do którego w każdej chwili możemy powrócić w celu aktualizacji.

Opcja „Zapisz i wyślij” oznacza, że wniosek, który uzupełniliśmy jest od razu gotowy do wysłania. W
przypadku wybrania tej opcji, należy również zatwierdzić ostrzeżenie.

1.5 Zarządzanie wnioskami wysłanymi
Aby przejrzeć wszystkie wnioski wysłane należy nacisnąć „Wnioski wysłane”

Jeśli wniosek został wysłany wyświetli się poniżej, w przeciwnym przypadku pokaże się komunikat o
braku wniosków w tym statusie.

1.6 Przegląd wszystkich wniosków użytkownika
Jeśli chcemy przejrzeć wszystkie wnioski należy nacisnąć „Wszystkie wnioski”. Wygenerowana
poniżej lista pokaże wszystkie wnioski razem, tzn. wnioski robocze i wysłane.

Na liście wszystkich wniosków kolumna „Etap wniosku” pokazuje w jakim statusie znajduje się
wniosek. Jeśli chcemy podejrzec konkretny wniosek naciskamy „Podgląd”.

Wniosku w statusie „Podgląd” nie można modyfikać, a jedynie przeglądać. W każdej chwili można
taki wniosek pobrać w formie pdf za pomocą przycisku „Pobierz pdf”.

Wniosek zostaje pobrany i zapisany na komputerze w określonej lokalizacji.
1. Ministerstwo
Użytkownik loguje się na konto Ministerstwa w celu zarządzania odpowiednimi wnioskami.
1.1 Zarządzanie wnioskami przychodzącymi
Aby przejrzeć wnioski przychodzące należy nacisnąć „Wnioski przychodzące”.

Wnioski przychodzące można ograniczyć. Jeśli chcemy przejrzeć jedynie wnioski z konkretnego
województwa nalezy wybrać konkrente województwo oraz następnie nacisnąć przycisk „Filtruj”.

1.2 Zarzadzanie wnioskami roboczymi
Jeśli chcemy przejrzeć wniosku w statusie roboczym należy nacisnąć przycisk „Wnioski robocze”.
Pokaże się lista wszystkich wniosków roboczych, którą można zawęzić do konkretnego województwa.

Wniosek można edytować za pomocą przyciswku „Edytuj”.

A następnie decydujemy, co chcemy zrobić z nim zrobić. Możemy skorzystać z trzech opcji. „Zapisz
jako roboczy” oznacza, że wniosek, który wypełniliśmy zapisujemy jako wniosek roboczy, do którego
w każdej chwili możemy powrócić w celu aktualizacji.

Opcja „Zapisz i wyślij” oznacza, że wniosek, który uzupełniliśmy jest od razu gotowy do wysłania. W
przypadku wybrania tej opcji, należy również zatwierdzić ostrzeżenie.

1.3 Zarządzanie wnioskami zatwierdzonymi
Aby przejrzeć wnioski zatwierdzone należy nacisnąć „Wnioski zatwierdzone”. Po wybraniu tego
kryterium pokażą się wszystkie wnioski zatwierdzone. Można zawęźić wnioski do danego
województwa poprzez wybranie z listy rozwijanej województwa, a następnie przyciśnięcie przycisku
„Filtruj”.

Można zawęźić wnioski do danego województwa poprzez wybranie z listy rozwijanej województwa, a
następnie przyciśnięcie przycisku „Filtruj”.

1.4 Przegląd wszystkich wniosków użytkownika
Aby przejrzeć wszystkie wnioski, które są dostępne dla konta należy nacisnąć „Wszystkie wnioski”.

1.5 Zarządzanie budżetem
1.6 Zarządzanie stopą dyskontową

