Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16

Wskazówki dotyczące przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.
(Czynności niezbędne do poprawnego podpisania i wysłania wniosku).
1. Po zakończeniu edycji wniosku i zweryfikowaniu danych w celu nadania sumy kontrolnej należy
wniosek zatwierdzić, używając przycisku

.

UWAGA:
Zatwierdzenie wniosku spowoduje opuszczenie generatora oraz utratę możliwości dalszego
edytowania wniosku.
Zatwierdzenie wniosku nie jest równoważne z wysłaniem wniosku do urzędu.
Zarówno edycja wniosku jak i jego zatwierdzenie jest możliwe nawet po zamknięciu naboru.
2. W module Wnioski aplikacyjne status wniosku zostanie zmieniony na „ukończony” oraz pojawi
się informacja o sumie kontrolnej.
3. Używając przycisku
znajdującego się po prawej stronie należy wygenerować plik
w formacie PDF z wnioskiem aplikacyjnym.
4. Wygenerowany plik (o nazwie wniosekAplikacyjnyMRPO.pdf) należy zapisać na dysku lokalnym.
UWAGA:
Podpisywanie wniosku i załączników odbywa się poza systemem e-RPO, z wykorzystaniem
oprogramowania do podpisu elektronicznego posiadanego przez Wnioskodawcę.
5. Zarówno plik wniosku, jak i pliki załączników (jeśli dotyczy) wymaganych w Regulaminie
konkursu należy podpisać elektronicznie.
6. Przed rozpoczęciem podpisywania dokumentów należy w opcjach oprogramowania do podpisu:
 ustawić format podpisu: XAdES,
 ustawić typ podpisu: podpis zewnętrzny,
 nie zezwalać na tworzenie podpisu specjalnego (PAdES), gdy podpisywany jest PDF.
7. W efekcie użycia tak skonfigurowanego oprogramowania do podpisu, dla każdego
podpisywanego pliku Wnioskodawca otrzyma dodatkowy plik (plik podpisu) o tej samej nazwie
oraz rozszerzeniu .xades.
8. Aby wysłać dokumentację aplikacyjną do IOK należy ponownie zalogować się do systemu e-RPO
(w przypadku wylogowania z systemu) i w module Korespondencja użyć przycisku
.
W efekcie pojawi się formularz służący do wysłania dokumentacji aplikacyjnej.
UWAGA:
Wysłanie wniosku jest możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu wniosku w generatorze.
Wysłanie wniosku jest możliwe wyłącznie przed zakończeniem naboru.
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9. Wniosek aplikacyjny należy wgrać w części formularza Wnioski aplikacyjne używając
przycisku

. Analogicznie należy postąpić z pasującym do niego plikiem podpisu.

10. Aby wgrać do systemu załączniki wraz z podpisami, dla każdego z załączników należy użyć
przycisku
znajdującego się w części Dodatkowe załączniki. Spowoduje to
utworzenie dodatkowego wiersza z miejscem na wczytanie pliku załącznika oraz pliku podpisu.
UWAGA:
Wysłanie dokumentacji aplikacyjnej do IOK jest możliwe po wgraniu do systemu pary plików
(pliku dokumentu oraz pasującego do niego pliku podpisu).
11. Po wczytaniu do systemu e-RPO podpisanego wniosku oraz załączników wskazane jest zapisanie
korespondencji przy użyciu przycisku

. Następnie należy użyć przycisku

. Spowoduje to przesłanie dokumentacji do IOK.

