UWAGA! Ważne informacje dla Partnerów Wiodących przygotowujących się do
złożenia pełnych wniosków projektowych w systemie MS 2014+
1. Stosowanie podpisu elektronicznego do podpisania wniosku
Partnerzy Wiodący, którzy posiadają certyfikowany podpis elektroniczny na karcie chipowej lub na
tokenie, muszą najpierw zarejestrować go w systemie Windows swojego komputera. Tę czynność
można przeprowadzić za pośrednictwem aplikacji do karty/tokenu dostarczanej przez dostawcę, który
wydał podpis elektroniczny. W celu uzyskania aplikacji i instrukcji zarejestrowania podpisu należy
skontaktować się z dostawcą usługi.
Ponadto niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Trust Elevated Tool, które umożliwi
systemowi MSEU dostęp do podpisu. Link do tego oprogramowania znajduje się na stronach
https://mseu.mssf.cz/ w wymogach dotyczących sprzętu komputerowego:
https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi
W celu sprawdzenia funkcjonowania Państwa podpisu elektronicznego należy kliknąć na poniższy
link:
http://www.mssf.cz/testapp/check_client_iskp.aspx
Alternatywną możliwością sprawdzenia funkcjonowania podpisu jest próbne podpisanie któregoś
z załączników wniosku projektowego przy pomocy podpisu elektronicznego (do złożenia wniosku nie
jest niezbędne podpisanie podpisem elektronicznym wszystkich załączników).
2. Możliwość upoważnienia Wspólnego Sekretariatu do podpisana wniosku podpisem
elektronicznym – dla polskich Partnerów Wiodących
W wyjątkowych sytuacjach (np. niedziałanie podpisu elektronicznego, por. Podręcznik
Wnioskodawcy) polscy Partnerzy Wiodący projektów składanych w programie Interreg V-A Republika
Czeska – Polska mogą skorzystać ze wsparcia Wspólnego Sekretariatu w podpisywaniu składanych
elektronicznie wniosków projektowych.
Zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 4. Podręcznika Wnioskodawcy (Ogólne zasady składania
wniosków), Wnioskodawca składa we właściwym Regionalnym Punkcie Kontaktowym upoważnienie
do podpisania wniosku za pomocą kwalifikowanego elektronicznego podpisu przez Wspólny
Sekretariat w Ołomuńcu. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 38 do Podręcznika Wnioskodawcy.
Podręcznik Wnioskodawcy wraz z załącznikami są opublikowane na stronie Programu.
Ze względu na konieczność weryfikacji upoważnienia przez Regionalny Punkt Kontaktowy niezbędne
jest, aby Partnerzy Wiodący przekazywali upoważnienia z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum
3 dni przed terminem zakończenia naboru wniosków projektowych w danym priorytecie. Zbyt późne
dostarczenie upoważnienia może skutkować niezłożeniem wniosku. Do upoważnienia należy
dołączyć załączniki umożliwiające sprawdzenie poprawności danych podanych w upoważnieniu.
Szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków udzielają Regionalne Punkty
Kontaktowe – kontakty poniżej.
W przypadku podpisywania wniosku projektowego przez Wspólny Sekretariat konieczne jest,
by wnioskodawca udostępnił sfinalizowany wniosek projektowy Wspólnemu Sekretariatowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, tj. najpóźniej w dniu, w którym upływa termin składania
wniosków, do godziny 12.00 (południe).
Informacje, jak udostępnić wniosek do podpisania, znajdują się w Instrukcji obsługi portalu
internetowego MS2014+ - W chwili gdy Partner Wiodący sfinalizuje wniosek projektowy,
informuje o tym fakcie Wspólny Sekretariat drogą mailową na adres (js.olomouc@crr.cz).
Następnie Wspólny Sekretariat prześle Partnerowi Wiodącemu dalsze instrukcje, jak
udostępnić wniosek projektowy do podpisu odpowiedniemu pracownikowi Wspólnego
Sekretariatu.
Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Dolnośląskim,
tel.: +48 74 667 09 90 / 09 91.
fax: +48 71 776 93 57.
e-mail: rpk@dolnyslask.pl.
ul. Wysockiego 29.
58-304 Wałbrzych.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu,
budynek nr 8, I piętro.
www.ewt.dolnyslask.pl
Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Opolskim,
tel.: +48 77 440 40 44 (wew. 107 i 108),
fax: +48 77 541 65 67,
email: p.mazur@opolskie.pl, d.parobij@opolskie.pl,
ul. Barlickiego 17,
45-083 Opole,
www.ewt.opolskie.pl
Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Śląskim,
tel.: + 48 33 48 53 283,
email: mdrozdz@slaskie.pl, mjasek@slaskie.pl,
ul. Piastowska 40,
43-300 Bielsko-Biała,
www.ewt.slaskie.pl

