Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego
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I. Informacje podstawowe o formularzu

Formularz wniosku aplikacyjnego składa się z dwunastu arkuszy. Beneficjent porusza się po nich
używając menu z listą arkuszy z lewej strony ekranu (Rysunek 1 – Okno formularza [1]). Opis
uzupełniania poszczególnych arkuszy został przedstawiony w następnym punkcie.

Rysunek 1 – Okno formularza.

Z poziomu każdego arkuszu użytkownik może zapisać formularz (Rysunek 1 – Okno formularza
[2]). W przypadku częściowego uzupełnienia formularza może zapisać bez walidacji. Oznacza to,
że formularz zostanie zapisany bez sprawdzenia jego poprawności. Podczas zapisu z walidacją
sprawdzana jest m.in. poprawność adresu e-mail, daty czy uzupełnienia tabeli finansowej.
Użytkownik również musi uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola. Oznaczone są one czerwoną
gwiazdką (Rysunek 1 – Okno formularza [6]). Podczas zapisywania formularza zostaje również
obliczona suma kontrolna (Rysunek 1 – Okno formularza [3]).
Użytkownik uzupełnia wszystkie szare pola na formularzu. Pola o kolorze niebieskim (Rysunek 1 –
Okno formularza [5]), zostają uzupełnione dynamicznie bądź automatycznie podczas otwarcia lub
zamknięcia formularza. Inne elementy formularza wykorzystywane przez użytkownika to:


pole logiczne tak/nie (użytkownik odhacza pole)



przycisk otwarcia okna ze słownikiem



przycisk powielenia linii na formularzu

Użytkownik może również wygenerować dokument w formacie pdf (Rysunek 1 – Okno formularza
[4]) będąc na każdym arkuszu formularza.

II. Arkusze formularza
2.1 Informacje ogólne o projekcie

Rysunek 2 – Informacje ogólne o projekcie.

Użytkownik uzupełnia pola A3, A4, A5.1 i A5.2. Pola A1 i A2 są wypełniane automatycznie po
wcześniejszym wyborze konkursu. Po kliknięciu na pola A5.1 bądź A5.2 otworzy się okienko z
wyborem daty (Rysunek 3 – Okienko wyboru daty).

Rysunek 3 – Okienko wyboru daty.

Należy pamiętać, że podczas zapisania formularza zostanie sprawdzone czy data zakończenia jest
późniejsza od daty rozpoczęcia, jak również czy początek rzeczowego okresu realizacji projektu
jest taki sam jak początek finansowego okresu realizacji projektu. Poza tym walidacja dotyczy
sprawdzenia czy koniec finansowego okresu realizacji jest późniejszy od 30 czerwca 2010 oraz od

końca rzeczowego okresu realizacji projektu.

2.2 Informacje o Beneficjencie

Rysunek 4 – Informacje o Beneficjencie.

Użytkownik uzupełnia wszystkie obowiązkowe pola.
Pole B1 zostanie automatycznie uzupełnione przy zapisaniu formularza na podstawie danych
wprowadzonych przez użytkownika w polu A4.
Pola B2, B2.1, B6.1, B6.2 i B6.3 są to pola słownikowe. Użytkownik uzupełnia je poprzez wybór
pozycji z nowo otwartego okienka po wciśnięciu przycisku z prawej strony pola. Dla pola B6.2

zostaną wyświetlone jedynie powiaty z wybranego w polu B6.1 województwa. Analogicznie dla
pola B6.3 zostaną wyświetlone jedynie gminy w ramach danego powiatu (B6.2).
W przypadku różnych adresów zamieszkania i korespondencji, użytkownik odhacza pole B7 i
uzupełnia pola B7.1, B7.2, B7.3 i B7.4.
Pola B8.1 i B8.2 mogą być powielane poprzez dodawanie nowej linii (w przypadku gdy występuje
więcej niż jedna osoba upoważniona do podpisania umowy).
Podczas zapisywania formularza sprawdzana jest poprawność adresów e-mail (pola B6.10 i B9.6).

2.3 Opis projektu

Rysunek 5 – Opis projektu.

Użytkownik uzupełniania wszystkie pola biorąc pod uwagę ograniczenia w długości tekstu w
polach C1, C6 i C7.
W przypadku realizacji projektu w kilku powiatach bądź gminach użytkownik dodaje wiersze do
tabeli w punkci3 C2. Powiaty wybierane ze słownika ograniczone są do województwa
mazowieckiego, natomiast gminy do wybranego wcześniej powiatu.
W punkcie C3 wszystkie pola wybierane są na podstawie dostępnych pozycji słownikowych.

2.4 Zgodność z dokumentami strategicznymi

Rysunek 6 – Zgodność z dokumentami strategicznymi.

Użytkownik dodając wiersze uzupełnia pola D1.1.1 i D2.1.1 podając dokumenty. Analogicznie
rozwija wiersze w polach D1.1.2 i D2.1.2 dla każdego dokumentu.

2.5 Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

Rysunek 7 – Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych.

Użytkownik uzupełnia wszystkie obowiązkowe pola pamiętając o ograniczeniu długości
wprowadzanego tekstu.

2.6 Wskaźniki realizacji celów projektu

Rysunek 8 – Wskaźniki realizacji celów projektu.

Użytkownik wybiera wskaźniki produktu (F1) bądź rezultatu (F2) za pomocą dostępnych pozycji
słownikowych. W zależności od wybranego działania dostępne są różne wskaźniki. Po wyborze
wskaźnika pole zawierające jednostkę miary zostanie uzupełnione automatycznie.
Rok osiągnięcia dla wskaźników rezultatu wybierany jest z listy (słownik lat).

2.7 Finanse

Rysunek 9 – Finanse.

Na przedstawionym rysunku powyżej (Rysunek 9 – Finanse), dostępna jest pełna lista pomocy
publicznej (G2.8). W zależności od wybranego działania będzie wyświetlana różna lista pomocy
publicznej.
Użytkownik uzupełnia jedynie pola o kolorze szarym. Wszystkie pola zaznaczone kolorem
niebieskim są uzupełniane dynamicznie podczas wprowadzanych danych przez użytkownika.
Podczas zapisywania formularza sprawdzana jest poprawność, czy suma wydatków
kwalifikowanych (G2.1) jest równa łącznej sumie wydatków objętych pomocą publiczną (G2.8) i
nie objętych pomocą publiczną (G2.9).
Pole G3 jest zablokowane.

2.8 Pomoc publiczna

Rysunek 10 – Pomoc publiczna.

Użytkownik uzupełnia obowiązkowe pola. Pierwsze pole jest wybierane z listy wyboru (TAK/NIE).

2.9 Partnerstwo w ramach projektu

Rysunek 11 – Partnerstwo w ramach projektu.

W przypadku występowania partnerstwa, użytkownik odhacza pole.

2.10 Oświadczenia Beneficjenta
Dla każdego oświadczenia użytkownik odhacza pole „TAK” bądź wybiera opcję z listy TAK/NIE
DOTYCZY. Wszystkie pola są obowiązkowe.

2.11 Wykaz załączników
Lista załączników jest różna w zależności czy wniosek jest z preselekcją czy bez. Poniżej
przedstawiono widok arkuszu „Wykaz załączników” dla wniosku z preselekcją.

Rysunek 12 – Wykaz załączników.

Nad listą załączników znajduje się automatycznie uzupełnione pole, że projekt został zgłoszony z
preselekcją.
Użytkownik dla każdego załącznika wybiera z listy pozycję TAK, NIE lub NIE DOTYCZY. W
przypadku występowania załączników spoza listy, może je dodać za pomocą dodawania wierszy i
wprowadzania ich nazw („Inne załączniki”).
Na dole arkusza znajdują się dane automatycznie generowane po zapisaniu formularza. Są to pola
„Imię i nazwisko” oraz „Stanowisko” uzupełnione z pól B8.1 i B8.2 oraz pole „Data” uzupełnione o
aktualną datę.

2.12 Decyzje
Arkusz decyzji nie występuje po stronie Front Office i nie jest dostępny dla beneficjenta.

