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Rejestracja LSI RPO WP

Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest 
zobowiązany do korzystania z LSI RPO. Formularz wniosku jest 
udostępniony do wypełniania po zarejestrowaniu, a następnie 
zalogowaniu się wnioskodawcy do ww. systemu. 

• gw.podkarpackie.pl
• Funkcja „Rejestracja”
• Link aktywacyjny wysyłany na adres email
• Regulamin pracy w systemie 2



Logowanie do systemu

• Login – email podany podczas rejestracji
• Hasło podane podczas rejestracji
• Funkcja przypominania hasła (konieczne jest podanie 

adresu email użytego podczas rejestracji)
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Dane osobowe

• Niezbędna zgoda na przetwarzania danych osobowych
• Możliwość wycofania zgody = dezaktywacja konta
• Możliwość ponownej aktywacji konta (strona główna) 4



Główne funkcjonalności systemu

Wnioski

Konto

Kontakt
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Lista wniosków

Operacje:
• Podgląd wniosku
• Generowanie PDF
• Podstawowe informacje nt. wniosku
• Edycja – dostępna jedynie dla wybranych statusów wniosku
• Usunięcie wniosku w wersji roboczej 
• Udostępnienie wniosku
• Wycofanie wniosku – jedynie w przypadku wniosków wysłanych, 
• Przywrócenie wniosku – w przypadku listy wniosków usuniętych 

dla których nie została rozpoczęta procedura oceny 6



Lista wniosków usuniętych
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Operacje:
• Podgląd wniosku
• Podstawowe informacje nt. wniosku
• Przywrócenie wniosku w wersji roboczej



Nowy wniosek

8



Lista wniosków udostępnionych
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Operacje:
• Podgląd wniosku
• Edytowanie wniosku – w zależności od uprawnień
• Generowanie PDF



Udostępnienie wniosku innemu 
użytkownikowi
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Opcje:
• Tylko do odczytu
• Odczyt, edycja i zapis



Statusy
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• Roboczy
• Wycofany przez podmiot
• Złożony
• Skierowany do korekty
• Korygowany
• Przesłany po korekcie
• Wysłany
• W trakcie oceny formalnej
• Odrzucony po ocenie formalnej
• Zatwierdzony po ocenie formalnej
• Do negocjacji
• Przesłany po negocjacjach
• W trakcie negocjacji
• Odrzucony po ocenie merytorycznej

• Zatwierdzony
• Lista rezerwowa/warunkowy
• Wycofany
• Zmiana do umowy
• Wysłany po zmianach do umowy
• W trakcie weryfikacji zmian do 

umowy
• Zatwierdzony po zmianach do umowy
• Brak akceptacji zmian do umowy
• Odrzucony przez ZIT
• Rekomendowany przez ZIT
• Lista rezerwowa ZIT



Formularz wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie 
z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do 
Regulaminu Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim. Do 
oryginałów załączników sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie 
na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić w wersji elektronicznej oraz 
wersji papierowej.

Wersja elektroniczna
Wnioski w wersji elektronicznej sporządza się za pomocą aplikacji  LSI RPO, 
udostępnionej na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl. LSI RPO jest 
jedynym narzędziem udostępnionym wnioskodawcom, za pomocą którego można 
wniosek wypełnić i wysłać jego wersję elektroniczną.
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https://gw.podkarpackie.pl/
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Wersja papierowa
Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia jednego egzemplarza wniosku w 
wersji papierowej, uprzednio wysłanego w systemie LSI RPO. 
Papierowa wersja wniosku o dofinansowanie powinna być podpisana czytelnie (lub 
parafowana z imienną pieczątką) przez osoby uprawnione do reprezentacji 
wnioskodawcy zgodnie z punktem A.11 wniosku). 
Dopuszcza się sytuację, w której osoby właściwe do reprezentacji wnioskodawcy 
upoważniają inną osobę do podpisania wniosku. W takim przypadku do wniosku o 
dofinansowanie projektu powinno zostać dołączone pisemne upoważnienie do 
podpisania wniosku.

W trakcie trwania naboru istnieje możliwość wycofania złożonego w LSI RPO wniosku 
w celu jego dalszej edycji. Po wycofaniu wysłanego elektronicznie wniosku i jego edycji 
należy w systemie LSI RPO wysłać ponownie elektroniczną wersję wniosku a następnie 
wygenerować z niej nową wersję PDF (z nową sumą kontrolną), która należy 
wydrukować, podpisać oraz dostarczyć w terminie naboru do IOK.



UWAGA! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK należy porównać 
zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem 
LSI RPO. Wniosek o niezgodnych sumach kontrolnych nie będzie zarejestrowany (nie 
będzie uznawany za skutecznie złożony co będzie skutkować brakiem jego oceny). 
Wniosek skutecznie złożony to taki, którego sumy kontrolne w wersji elektronicznej 
i papierowej są tożsame.

Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia załączników do wniosku 
o dofinansowanie i dołączenia ich do przedkładanej wersji papierowej wniosku 
o dofinansowanie projektu. Sposób wypełniania załączników 
do wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja wypełniania załączników 
do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, stanowiąca załącznik nr 4 
do Regulaminu Konkursu. 

Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki.
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Kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę 
„za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 
reprezentowania wnioskodawcy lub parafkę wraz z imienną pieczątką tej 
osoby/osób, zgodnie z pkt. A. 11 wniosku.

W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje 
potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”:

- potwierdzenie na każdej stronie
- na pierwszej stronie dokumentu zawarta jest klauzula „za zgodność 
z oryginałem od strony 1 do strony X” oraz czytelny podpis lub parafka wraz z 
imienną pieczątką osoby/osób uprawnionej/ych zgodnie z pkt. A.11 wniosku.

Wszystkie podpisy i parafki dokonywane na formularzu wniosku 
i załącznikach powinny być dokonywane kolorem innym niż czarny.
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Załączniki do wniosku winny być ponumerowane i umieszczone za wnioskiem, ściśle 
według podanej w nim numeracji.

Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć ponumerowane 
strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji).

Oryginały dokumentów wydawanych przez właściwe urzędy (zaświadczenia, wypisy, 
zezwolenia, pozwolenia, uchwały itd.) nie muszą być potwierdzane

Wniosek o dofinansowanie i wszystkie załączniki należy przygotować 
w zwartej formie, tj. w segregatorze.

16



Segregator należy opisać w następujący sposób:
- nazwa wnioskodawcy,
- tytuł projektu,
- nazwa i numer osi priorytetowej/numer działania/poddziałania/typ projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020.

Jeżeli niemożliwe jest umieszczenie kompletu dokumentów w jednym segregatorze, 
dokumenty należy podzielić na części, wpiąć do kolejnych segregatorów i opisać 
cyframi 1, 2, 3.

Komplet segregatorów dla wniosku należy przedłożyć w zwartej formie.
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Opis zakresu rzeczowego najważniejsze informacje w podziale na kategorie wydatków:

w przypadku zakupu maszyn/ urządzeń/ aparatury / wartości niematerialnych i prawnych opis każdego wydatku powinien

zawierać jedynie główne i znaczące parametry techniczne (poprzez użycie zwrotów: „niemniej niż…”, „co najmniej…”), ilość

zakupywanego sprzętu, przeznaczenie oraz informacje o zdolności produkcyjnej bez podawania nazw producenta,

symboli/ numerów przedmiotowych wydatków;

w przypadku zakupu licencji oprogramowania, nie należy podawać nazw producentów lub programów. Należy ogólnie

określić rodzaj oprogramowania (np. program do komputerowego wspomagania projektowania) oraz podać podstawowe

jego cechy i oczekiwane możliwości.

Ponadto należy podać informację o rodzaju kodu (symboli) KŚT dotyczącego planowanych do zakupu środków

trwałych w ramach realizacji projektu.

Każdy wydatek należy opisać w sposób na tyle szczegółowy, by nie budził wątpliwości czego dotyczy oraz by możliwe było

zweryfikowanie czy zaplanowany został w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania

najlepszych efektów z danych nakładów. 21



Wskaźniki produktu – kluczowe 

Dla każdego projektu obligatoryjnie należy wybrać wskaźnik:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – (różnica pomiędzy 
wartością całkowitą projektu, a wnioskowanym dofinansowaniem)

Ponadto dla każdego projektu obligatoryjnie należy wybrać wskaźniki informacyjne:

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,

W przypadku, gdy zakres projektu nie wiąże się z osiągnięciem danego wskaźnika informacyjnego, należy wskazać 
jako wartość docelową „0”.

Pozostałe wskaźniki kluczowe:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - wybór wskaźnika 
jest obligatoryjny dla Wnioskodawców, którzy w wyniku realizacji projektu wprowadzą nowy produkt lub usługę do 
swojej oferty. Wskaźnika nie należy wybierać jeśli w wyniku realizacji projektu zostanie udoskonalony produkt bądź 
usługa, które znajdują się już w ofercie Wnioskodawcy
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - jeżeli produkt czy 
usługa są nowe nie tylko dla przedsiębiorstwa ale także dla rynku należy wybrać ten wskaźnik.
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Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki Kluczowe:

Dla każdego projektu obligatoryjnie należy wybrać następujące wskaźniki:

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – wartość docelowa powinna być wyższa od „0”.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni

Ponadto, dla każdego projektu obligatoryjnie należy wybrać wskaźniki informacyjne:

Liczba utrzymanych miejsc pracy
Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety
Liczba utrzymanych miejsc pracy – meżczyźni

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – meżczyźni

Pozostałe wskaźniki kluczowe:

Liczba wdrożonych wyników prac B + R

Wskaźniki specyficzne dla programu:

Liczba wdrożonych systemów TIK w przedsiębiorstwach
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Wskaźnik powinien odzwierciedlać wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy jako bezpośredni
skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów musi
zatem wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia.

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu, które nie
powodują wzrostu zatrudnienia w organizacji, a więc nie spełniają definicji
wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”.

Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji
projektu, ale nie spełniające definicji wskaźnika
„Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach”, ani wskaźnika „Liczba
utrzymanych miejsc pracy”. Do wskaźnika wlicza się
zatem np. umowy cywilnoprawne, miejsca pracy do
obsługi projektu, nietrwałe miejsca pracy.
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maks. do dnia 30 czerwca 2018 r.



Informacje dodatkowe służą do przedstawienia metodologii liczenia wartości wskaźnika (szerzej instrukcja wypełniania wniosku).
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maks. 60 %
zawsze 100%
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Należy pamiętać, iż za kwalifikowane uznawane są tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Tabelę wypełnia się dwustopniowo: w pierwszej kolejności należy wybrać kategorię wydatków w ramach danego zadania, następnie w
kolumnie nazwa wydatku należy podać ogólną nazwę dla wydatku objętego tą kategorią.
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3 a, 35-010 Rzeszów 

mail:  dwp@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

