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Jeżeli w trakcie realizacji będzie konieczne wprowadzenie zmian w projekcie, które będą wymagać korekty 

wniosku projektowego lub załączników, taką zmianę należy przeprowadzić poprzez złożenie wniosku o zmianę 

w generatorze w ISKP14+. Poniżej znajduje się instrukcja złożenia takiego wniosku. 

 

1. Wniosek o zmianę 

 

Po zalogowaniu się do systemu i wejściu w projekt, w którym chcemy dokonać zmian, po lewej stronie pojawi 

się zakładka Wniosek o zmianę. Należy nacisnąć i wejść w zakładkę. 

 

 

Następnie pojawi się okno, w którym należy Stworzyć nowy wniosek o zmianę. Wygenerowany wniosek pojawi 

się po prawej stronie.  

 

 

Po wejściu w wygenerowany wniosek pojawi się okno, w którym należy w pierwszej kolejności uzasadnić 

wniosek o zmianę (1) i zapisać (2). Po dokonaniu tej czynności należy kliknąć Wybór ekranów ogłoszenia zmian 

(3).  
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Za pomocą przycisku Wybór ekranów ogłoszenia zmian wygeneruje się okno, w którym będzie można zaznaczyć 

zakładki, w których chcemy dokonać zmiany. Po wyborze wybranych zakładek należy nacisnąć przycisk 

Uruchom (np. Kluczowe działania / Kličové aktivity). 

 

Po uruchomieniu, wrócimy do ekranu podstawowego, gdzie po lewej stronie aktywne będą zakładki wybrane w 

poprzednim ekranie (np. Kluczowe działania / Kličové aktivity).  

 

Następnie należy kliknąć w dostępną zakładkę i wygeneruje się okno dot. zaznaczonej zakładki z możliwością 

poprawy danych.  

Wykonać w tej zakładce należy kilka kroków. 

Krok 1. W pierwszej kolejności należy wybrać punkt, w którym chcemy dokonać zmiany. 
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Krok 2. Po wyborze odpowiedniego punktu, należy nacisnąć przycisk Zgłoszenie zmiany. Następnie wygenerują 

się dane z Wniosku o dofinansowanie, które są gotowe do zmiany. 

Krok 3. Należy dokonać zmian w wybranych obszarach, np.: data, nazwa lub uzasadnienie danego punktu. 

Krok 4. Po dokonaniu zalecanych zmian całą zakładkę należy zapisać. 

 

 

 

UWAGA! Dalsze kroki są uzależnione od zakładek, które Beneficjent chce zmienić. Przykład zmiany 

przedstawiono na zakładce Działania kluczowe. W innych typach zakładek będą inne dane i trzeba będzie 

postępować w podobny sposób.   

Aby usunąć zakładkę z dokonaną zmianą należy kliknąć przycisk po lewej stronie Ekrany wniosku o zmianę. W 

wygenerowanym oknie wyświetli się lista z zakładkami, w których dokonano zmiany. Aby usunąć, należy 

zaznaczyć odpowiedni punkt (aby był na zielono), a następnie nacisnąć przycisk Usuń. 
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1.1. Załączniki Wniosku o zmianę 

W tej zakładce dodać należy wszystkie załączniki lub dokumenty, które dotyczą wymaganej zmiany, np.: 

potwierdzenie rachunku bankowego, nowy budżet lub inny właściwy załącznik. W miejscu Nazwa dokumentu 

wpisujemy nazwę załączanego pliku, następnie poprzez przycisk Przeglądaj wybieramy odpowiedni plik z 

komputera. Plik zostaje załadowany, a jego nazwa wyświetla się w polu (obok przycisku Przeglądaj). Aby móc 

zapisać załącznik, należy odczekać chwilę w celu prawidłowego załadowania się pliku. W momencie, gdy w 

miejscu załącznika pojawi się nazwa wgrywanego dokumentu, można zakładkę zapisać. Załączony dokument 

można również przejrzeć poprzez przycisk Otwórz. Po zakończeniu całej operacji wszystko zapisujemy i 

otwieramy Nowy, aby dodać kolejny załącznik. 

 

 

 

 

1.2. Kontrola i finalizacja 

Po uzupełnieniu całego wniosku o zmianę i wprowadzeniu wszystkich załączników można przeprowadzić 

kontrolę klikając przycisk na pasku znajdującym się nad każdą zakładką. 

 

System przeprowadzi analizę, jeżeli znajdzie błędy – wyświetli je na czerwono. Jeżeli wniosek nie zawiera 

żadnych błędów, można przejść do finalizacji wniosku o zmianę.  

Finalizacja przeprowadzana jest po kliknięciu przycisku Finalizacja. Musi ją przeprowadzić użytkownik, który ma 

odpowiednie uprawnienia w zakresie zarządzania wnioskiem (administrator). 

 

Po finalizacji wniosku uaktywni się zakładka Podpis wniosku o zmianę. Przed podpisaniem całego wniosku o 

zmianę można jeszcze anulować finalizację i zwrócić wniosek o zmianę do dopracowania w przypadku, kiedy 

trzeba coś uzupełnić/zmienić. Służy do tego przycisk, który znajduje się na górnym pasku. Przypominamy, że po 
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finalizacji wniosku jego anulowania może dokonać jedynie sygnatariusz wskazany we wniosku, zalogowany na 

swoich dostępach. 

 

Po edycji wniosku należy jeszcze raz przeprowadzić kontrolę i finalizację. 

1.3. Podpis wniosku o zmianę 

W zakładce Podpis wniosku o zmianę, po kliknięciu przycisku  wyświetlone zostanie okno do podpisu.

Aby wyświetlić okno do podpisu, na komputerze musi być zainstalowana wtyczka do przeglądarki Microsoft 

Silverlight, trzeba również skorzystać z przeglądarki wspieranej przez system. W otwartym oknie, w zależności 

od rodzaju posiadanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy wybrać odpowiednią dla siebie 

opcję: Karty chipowe i tokeny, Repozytorium systemowe lub Pliki, i podążać zgodnie ze wskazówkami. Po 

podpisaniu wniosku, jest on automatycznie przesłany do systemu zarządzającego i może być administrowany 

przez pracowników Sekretariatu EP. 

 


