
      



 
19 październik 2015r. 
 
26 październik 2015r. 
 
 
Miejsce:  
Uniwersytet Ekonomiczny, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, Katowice 
 
Godziny spotkania: 
9.30 – 12.00 
 

 

        
SZKOLENIA Z OBSŁUGI LSI 



 

        
PODSTAWOWE INFORMACJE 

Jak złożyć wniosek? – krok po kroku 
  
1. Zalogowanie się do Lokalnego Systemu Informatycznego po wcześniejszej 
rejestracji.  
2. Wypełnienie zgodnie z instrukcją formularza wniosku.  
3. Pobranie wersji PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną.  
4. Przekazanie podpisanego elektronicznie wniosku do IOK za pośrednictwem 
platformy elektronicznej SEKAP lub ePUAP. 



1. Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: LSI 2014)  dostępny jest 
pod adresem: lsi.slaskie.pl 

2. Do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do 09.11.2015 IOK zaleca 
korzystanie z wersji szkoleniowej LSI dostępnej pod adresem:                                           
lsi-szkol.slaskie.pl 

3. Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla 
Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 

 
  

 

        
PODSTAWOWE INFORMACJE 



 

        
LOGOWANIE DO LSI  



 

        
LOGOWANIE DO LSI 

IOK zaleca zakładanie jednego profilu dla instytucji oraz przyłączanie do niej 
użytkowników (zgodnie z instrukcją obsługi LSI) 



 

 
NABORY AKTUALNIE TRWAJĄCE 

Nabory – Aktualnie trwające – nabory, na które można składać wnioski. 
 

Nabory – Planowane – nabory ogłoszone,  na które nie można składać wniosków. 
 
Nabory – Zakończone – nabory, na które nabór został już zakończony. 



 

 
NABORY AKTUALNIE TRWAJĄCE 

Rozpoczęcie wypełniania wniosku 

Podgląd ogłoszenia o naborze 



 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 



 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

A. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU  
(dane identyfikacyjne i teleadresowe Wnioskodawcy i partnerów) 

B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU  
(tytuł, cel, grupa docelowa, zdolność do efektywnej realizacji projektu)  

C. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY  (zadania i budżet) 
D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAŻ FINANSOWY  
E. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU 
F. ZAŁĄCZNIKI 
G. OŚWIADCZENIA  

 
 



 

 
PODSUMOWANIE WNIOSKU 

 
 



 

 
PODSUMOWANIE WNIOSKU 

 
 



 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

 
 



 

 
WNIOSEK W WERSJI PDF 

 
 

Po pobraniu wniosku należy złożyć go za pomocą platformy SEKAP/ePUAP 



 

 
ZŁOŻENIE WNIOSKU DO IOK 

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do IOK  
z wykorzystaniem platform elektronicznych: 

 
a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl lub 

 
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod 

adresem:   www.epuap.gov.pl  

http://www.sekap.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


 

 
ZŁOŻENIE WNIOSKU DO IOK 

Przesyłki z wnioskami muszą zostać  podpisane elektronicznie przy pomocy 
jednego z trzech sposobów:   
 
1. podpisu złożonego przy pomocy klucza weryfikowanego certyfikatem 

kwalifikowanym,  
2. podpisu złożonego przy pomocy klucza weryfikowanego certyfikatem CC 

SEKAP,  
3. podpisu  złożonego przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP. 



 

 
ZŁOŻENIE WNIOSKU DO IOK 

1. Wniosek musi być podpisany  elektronicznie przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania danej instytucji. Wniosek 
podpisywany jest wyłącznie przez Wnioskodawcę/Beneficjenta/Partnera 
wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych 
partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty 
potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu 
partnera/partnerów projektu; 

2. Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego 
wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku 
jest upo, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.  



 

 
ZŁOŻENIE WNIOSKU DO IOK 

  
Instrukcja składania wniosków, korespondencji i protestów w ramach naborów 
dotyczących projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Filmiki instruktażowe: 
Zakładanie skrzynki kontaktowej na Platformie SEKAP 
Odebranie pisma z urzędu na Platformie SEKAP 



 

 
OCENA WNIOSKU 

Wpływ 
wniosku 

Weryfikacja 
wymogów 
formalnych 

Ocena 
formalna 

Ocena 
merytoryczna 

Lista 
rankingowa 



 

 
WYMOGI FORMALNE 

 
• Do 7 dni od zamknięcia naboru wniosków 
• Możliwość jednokrotnego uzupełnienia 
•  Lista braków formalnych: 

a) brak podpisu osoby upoważnionej do złożenia wniosku i/lub złożony 
podpis nie został dopuszczony przez IOK i/lub podpis cyfrowy jest 
nieważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest 
nieaktualny/wygasł (weryfikowane na czas złożenia wniosku), 

b) suma kontrolna wniosku o dofinansowanie złożonego za 
pośrednictwem platformy jest niezgodna z sumą kontrolną wniosku 
złożonego w LSI, 

c) projektodawca nie złożył wszystkich wymaganych oświadczeń i 
załączników do wniosku o dofinansowanie (jeżeli są wymagane). 

 
 

 



 

 
OCENA FORMALNA 

• Do 14 dni od zakończenia weryfikacji wymogów formalnych (w 
uzasadnionych przypadkach do 21 dni) 

• Sporządzana przez dwóch oceniających 
• Weryfikowane są ogólne kryteria formalne + kryteria dostępu 

(przewidziane na ocenie formalnej) 
• Brak możliwości poprawy wniosku 

 
 

 



 

 
OCENA MERYTORYCZNA 

• Termin: nie więcej niż 100 dni przy założeniu, że w ramach danego naboru 
złożonych zostało nie więcej niż 100 wniosków. Czas trwania oceny 
merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków, 
niezależnie od ilości wniosków ocena nie może trwać dłużej niż 180 dni. 

• Dokonuje dwóch oceniających 
• Weryfikowane są ogólne kryteria merytoryczne, kryteria horyzontalne  

i dostępu (przewidziane na etapie oceny merytorycznej) 
• Maksymalna liczba punktów: 50 + 18 za kryteria dodatkowe 
 
 

 



 

 
ZMIANA STATUSÓW W LSI  

 
 

 



 

        
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


