16.01.2017
Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16
w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r.

Ze względu na uruchomienie elektronicznej aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie dla
działania 3.2 POPC Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało zapisy Instrukcji wypełniania
wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
W związku z powyższym w dokumentacji wprowadza się następujące zmiany:
2. Formy składania wniosku





dodano zapisy dotyczące składania wniosków w formie elektronicznej podpisane kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) za pośrednictwem aplikacji
udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl ;
wykreślono zapisy dotyczące możliwości składania wniosku w formie elektronicznej na nośniku
elektronicznym, przekazywaną przesyłka rejestrową lub osobiście w biurze podawczym CPPC;
wykreślono zapisy dotyczące możliwości składania wniosku w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC na ePUAP.

3. Ogólne wymogi dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie
Skorygowano zapisy pkt. 3 w następujący sposób:




„W przypadku składania dokumentacji w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji
internetowej lub platformy ePUAP (zgodnie z zapisami §6 ust. 5 Regulaminu konkursu) lub w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, osoba uprawniona do reprezentowania
Wnioskodawcy powinna dysponować ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
„W przypadku składania wniosku i załączników w formie elektronicznej, potwierdzenia treści
załączników dokonuje się poprzez zaznaczenie właściwego pola na elektronicznym formularzu
wniosku oraz złożenie podpisów elektronicznych dla wniosku oraz załączników.”.

6. W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie
Dopuszczalne przez Regulamin konkursy sposoby składania wniosków o dofinansowanie opisano
w następujący sposób:






6.1 – wskazano formę elektroniczną - za pośrednictwem aplikacji;
6.2 – wskazano formę papierową, zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami w tym zakresie;
6.3 – wskazano formę elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP oraz doprecyzowano, że
możliwość składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePAUP jest
dopuszczalna wyłącznie w sytuacji określonej w §6 ust. 5 Regulaminu konkursu tj. w przypadku
wystąpienia problemów technicznych z aplikacją internetową, o czym IOK niezwłocznie
poinformuje na stronie internetowej CPPC. Pozostałe zapisy pozostały bez zmian;
usunięto zapisy dotyczące składania wniosku w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym.

Zmiana obowiązuje od 16.01.2017 r.

