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NOWA ENERGIA
Wypełnianie fiszki oraz wniosku w GWD



Rejestracja i logowanie

PROGRAM | NOWA ENERGIA 

1
1. Wejście na stronę:

https://gwd.nfosigw.gov.pl
/

2. W przypadku braku konta
w portalu GWD – należy
wybrać „Zarejestruj”

3. Po przejściu procedury
zakładania konta, należy
zalogować się, podając
nazwę użytkownika
podaną w procesie
rejestracji oraz hasło.

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Tworzenie nowego wniosku
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1. Po zalogowaniu należy z
panelu górnego GWD
wybrać „Nowy wniosek
o dofinansowanie”

2. Wyświetli się okno
dialogowe „Tworzenie
nowego wniosku”. Z listy
należy wybrać „Wniosek
o dofinansowanie ze
środków krajowych”
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Tworzenie nowego wniosku

PROGRAM | NOWA ENERGIA 

Następnie z list rozwijanych 
należy wybrać:

Dziedzina: Sprawiedliwa 
transformacja

Program priorytetowy: 
Nowa Energia

Kolejne pola zostaną 

wypełnione automatycznie.



Tworzenie nowego wniosku

PROGRAM | NOWA ENERGIA 

1. Wyświetlone zostanie okno główne wypełniania wniosku. Po prawej stronie okna jest dostępna instrukcja
wypełniania poszczególnych pól (tzw. pomoc kontekstowa). Instrukcja zawiera wytyczne dotyczące niezbędnego
zakresu informacji i uwagi w odniesieniu do poszczególnych pól we wniosku.

2. W kolejnych zakładkach znajdują się poszczególne obszary do wypełnienia.
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Ważne aspekty w fiszce oraz wniosku
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• Podczas wypełniania wniosku, należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcję wypełniania poszczególnych pól znajdującą się po prawej
strony panelu. Instrukcja wypełniania fiszki oraz instrukcja wypełniania wniosku są również dostępne na stronie naboru (tj. poza
systemem GWD).

• Po wypełnieniu wniosku rekomendujemy wykonanie sprawdzenia zgodności wpisanych danych z listami sprawdzającymi stanowiącymi
załączniki nr 4a do 4e do Programu Priorytetowego, co pozwoli skontrolować dodatkowo zawartość fiszki/wniosku w świetle
obowiązujących kryteriów oceny. Listy sprawdzające dostępne są pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/ogloszenie-o-naborze/

• Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie (kryteria):

‒ Przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych do których wnioskodawca posiada prawa;
‒ Rozwiązanie będące przedmiotem projektu ma charakter innowacyjny w rozumieniu kryteriów programu (szczegółowe zapisy w

kryteriach), tj. przede wszystkim spełnia łącznie następujące warunki:
1) opracowanie rozwiązania/technologii nastąpiło nie wcześniej niż w o kresie 3 pełnych lat przed złożeniem wniosku oraz
2) wykazano większą opłacalność ekonomiczno-finansową technologii/rozwiązania w stosunku do istniejących na rynku, przy utrzymaniu

podobnych parametrów techniczno - technologicznych oraz poziomów efektów środowiskowych lub wykazano znaczącą poprawę
efektów środowiskowych,

a ponadto ocenie podlega, czy przedsięwzięcie dotyczy innowacji produktowej, technologicznej lub procesowej co najmniej w skali
polskiego rynku.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/ogloszenie-o-naborze/


Informacje ogólne
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Należy wybrać pole typu check-box,
zaznaczyć odpowiednio „tak” lub „nie”.
Kolejne pola należy wypełnić tylko w
przypadku odpowiedzi twierdzącej.

Należy podać nazwę przedsięwzięcia.
Nazwa przedsięwzięcia powinna być
możliwie krótka i jednoznaczna.

W polu „charakter przedsięwzięcia” należy
wybrać jeden z dwóch obszarów.
Następnie należy wybrać jeden spośród 6
celów tematycznych z listy rozwijalnej.
(aktualnie prowadzony nabór dotyczy celu
nr 1) pn. Plusenergetyczne budynki).



Lokalizacja
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Należy wpisać, według obowiązującego
podziału administracyjnego oraz istotne
informacje o lokalizacji (np. park
narodowy, otulina parku narodowego,
obszar Natura 2000 …).

Jeżeli przedsięwzięcie realizowane jest na
terenie jednego z wymienionych obok
obszarów węglowych, należy zaznaczyć
„TAK” oraz wybrać odpowiedni obszar.

W pierwszym polu należy podać
datę/planowaną datę rozpoczęcia
przedsięwzięcia.
W drugim polu należy wpisać
datę/planowaną datę zakończenia
realizacji przedsięwzięcia.



Opis projektu I
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Należy opisać cele projektu i przedstawić krótkie
merytoryczne uzasadnienie, w jaki sposób
rozwiązanie, przewidziane jako efekt realizacji
projektu, wpisuje się w cele Programu
Priorytetowego Nowa Energia.

Należy przedstawić informacje na temat
przeprowadzonych prac badawczo –
rozwojowych dotyczących projektu, aktualnym
poziomie dojrzałości rozwiązania do
wdrożenia/komercjalizacji oraz posiadanej w
chwili składania wniosku wiedzy w zakresie
objętym projektem Należy przedstawić
konkretne i merytoryczne informacje o wynikach
i wnioskach z przeprowadzonych badań z
uwzględnieniem wszelkich istotnych informacji
w tym zakresie.



Opis projektu I 
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Należy opisać cele projektu i przedstawić krótkie
merytoryczne uzasadnienie, w jaki sposób
rozwiązanie, przewidziane jako efekt realizacji
projektu, wpisuje się w cele Programu
Priorytetowego Nowa Energia

Należy przedstawić informacje na temat
przeprowadzonych prac badawczo –
rozwojowych dotyczących projektu, aktualnym
poziomie dojrzałości rozwiązania do
wdrożenia/komercjalizacji oraz posiadanej w
chwili składania wniosku wiedzy w zakresie
objętym projektem Należy przedstawić
konkretne i merytoryczne informacje o wynikach
i wnioskach z przeprowadzonych badań z
uwzględnieniem wszelkich istotnych informacji
w tym zakresie



Opis projektu II 
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Należy opisać charakter planowanych
elementów zakresu rzeczowego przedsięwzięcia
tzn. wskazać np. urządzenia, instalacje, systemy,
linie technologiczne oraz podać podstawowe
parametry techniczne głównych elementów
zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Należy przedstawić realistyczny harmonogram
wdrażania przedsięwzięcia z określeniem
kamieni milowych w odniesieniu do zakresu
ewentualnie już zrealizowanego i do kolejnych
etapów przedsięwzięcia, z podaniem
poszczególnych terminów realizacji, ryzyk i
zagrożeń.



Innowacyjność
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Należy wybrać jeden z obszarów.

Należy krótko, konkretnie, nazwać innowację będącą przedmiotem
wniosku.

Należy przedstawić przejrzysty i uporządkowany opis, uwzględniający w
miarę możliwości w sposób kompleksowy stosowane rozwiązania z
dziedziny objętej projektem, z uwzględnieniem aspektów
merytorycznych; nie należy przedstawiać wyłącznie informacji
ogólnikowych.

Należy wskazać i opisać cechy/funkcjonalności/właściwości
rozwiązania/technologii wyróżniające je (świadczące o przewadze)
względem dotychczas dostępnych rozwiązań/technologii.

Należy poda datę opracowania rozwiązania technologii (np. zakończenia
i odebrania badań).



Efekt ekologiczny
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Należy krótko opisać charakter efektu ekologicznego, wskazać
obszary tych efektów, powiązane z celem tematycznym
projektu i innowacyjnością.

Należy wskazać wszystkie istotne elementy, które będą miały
wpływ na wielkości uzyskiwanych efektów środowiskowych, w
zależności od specyfiki przedsięwzięcia np. wielkość produkcji,
potencjał rynkowy, uwarunkowania środowiskowe.

Należy sparametryzować i oszacować w sposób wymierny
wielkość efektów ekologicznych generowanych w wyniku
zastosowania i wdrożenia innowacji. Finalnie należy określić
efekty w wartościach bezwzględnych, rocznych.



Stopień przygotowania
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Niezbędne pozwolenia, decyzje administracyjne, prawa
własności do gruntów i obiektów. Należy podać informacje
dotyczące praw do dysponowania gruntami lub obiektami na
cele inwestycji, posiadanej i wymaganej dokumentacji
technicznej i projektowej, harmonogramu pozyskiwania
brakujących pozwoleń itd.

Należy potwierdzić, że inwestycja nie została rozpoczęta
przed złożeniem niniejszej fiszki. Przez rozpoczęcie inwestycji
należy rozumieć podjęcie robót budowlanych związanych z
inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do
zamówienia urządzeń lub zobowiązanie, które sprawia, że
inwestycja staje się nieodwracalna.

Należy określić posiadane prawa do korzystania z własności
intelektualnej związanej z projektem, wskazać podstawę (np.
umowa zakupu, licencja), ewentualne ograniczenia i warunki
tych uprawnień.



Efektywność kosztowa
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Należy wykazać istnienie zapotrzebowania rynkowego i
opłacalność ekonomiczną wdrożenia, określić aktualny
stan techniki i przewagę wdrażanego rozwiązania
względem innych dostępnych na rynku (w tym szczególnie
przewagi w zakresie techniczno - technologicznym,
generujące efekty ekologiczne, lub/oraz przewagi
ekonomiczne, pozwalające na osiągnięcie podobnych
efektów środowiskowych i technologicznych rozwiązań
mniejszym kosztem).



Charakterystyka finansowa I
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W kolejne rubryki należy wpisać koszty całkowite
projektu, koszty kwalifikowane projektu zgodnie z
zapisami Programu Priorytetowego, wnioskowaną
wysokość pożyczki oraz udział procentowy
wnioskowanej pożyczki z NFOŚiGW w kosztach
kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W tabeli należy wydzielić wszystkie planowane
kategorie wydatków.
W polu poniżej tabeli należy potwierdzić, że
wszystkie wydatki są niezbędne i bezpośrednio
związane z celami projektu, a wydatki uznane za
kwalifikowane są zgodne z zapisami Programu
Priorytetowego, jak również obowiązującymi
„Wytycznymi w zakresie kosztów
kwalifikowanych (…).



Charakterystyka finansowa II
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Należy wskazać źródła finansowania zadania w
zestawieniu tabelarycznym.
Wszystkie kwoty podawane w tabeli źródeł
finansowania należy podawać w zaokrągleniu do
pełnych złotych.

W punkcie tym należy wybrać rodzaj wnioskowanej
pożyczki. Należy również wskazać, czy Wnioskodawca
zamierza ubiegać się o premię innowacyjną oraz podać
jej kwotę.



Załączniki
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Należy załączyć pliki we wszystkich kategoriach opatrzonych rodzajem wymagalności: „Wymagany w formie 
elektronicznej” oraz opcjonalnie w przypadku oznaczenia „Niewymagalny”. Aby zatwierdzić załączniki należy 
na dole strony nacisnąć przycisk „Zapisz zmiany w załącznikach”.



Walidacja
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Po wstępnym wypełnieniu fiszki, należy sprawdzić
kompletność składanego wniosku. W tym z górnego
panelu GWD należy wybrać: „Zapisz i waliduj”. W
przypadku braków, system wyświetli elementy
wymagające wypełnienia.



Wysyłanie wniosku
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1

Aby przesłać wniosek (fiszkę) do NFOŚIGW należy nacisnąć przycisk „Zapisz i zatwierdź”. Następnie system
potwierdzi chęć wysłania wniosku – należy nacisnąć „TAK”. W kolejnym kroku wniosek należy podpisać z
wykorzystaniem profilu zaufanego lub szyfrowanego podpisu kwalifikowanego, a następnie przesłać
podpisany wniosek na skrzynkę odbiorczą NFOŚiGW.



Wypełnianie wniosku
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W przypadku pozytywnej oceny fiszki w Narodowym Funduszu oraz akceptacji możliwości złożenia pełnego 
wniosku przez Wnioskodawcę należy: zalogować się do portalu GWD, wybrać odpowiedni wniosek oraz po 
prawej stronie wybrać przycisk „Szczegóły”, a następnie „Utwórz aktualizację”. Należy wypełnić brakujące 
pola wniosku.
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Dane wnioskodawcy
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W obu pytaniach należy wybrać jedną opcję TAK/NIE, a 
następnie ją zaznaczyć.



Dane wnioskodawcy
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W trzecim polu należy wpisać planowaną datę
osiągnięcia efektu rzeczowego (data ta może być
tożsama z datą zakończenia realizacji przedsięwzięcia).



Opis projektu I
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Należy przedstawić obliczenie wartości współczynnika nexus
zgodnie z art. 30ca ust. 4 Ustawy PIT (odpowiednio art. 24d ust.
4 Ustawy CIT). Należy wskazać posiadane/przedkładane
dokumenty skarbowe potwierdzające poniesienie wydatków
(dokumenty będą wymagane jako załączniki do wniosku).

Należy opisać ogólnie charakter planowanego efektu
rzeczowego przedsięwzięcia, wskazując kluczowy zakres
projektu.

Należy określić zasięg efektu rzeczowego, tj. czy planowane
przedsięwzięcie, lub jego poszczególne elementy będą miały
zastosowanie/oddziaływanie w wymiarze lokalnym, tj.
konkretnej, ograniczonej terenowo lokalizacji zakładu
Beneficjenta, czy też będą dotyczyły szerszego obszaru.

Należy przedstawić szczegółowy opis zakresu rzeczowego
projektu, uwzględniając zarówno podstawowe parametry
techniczne/dane charakterystyczne poszczególnych urządzeń,
instalacji i systemów, jak i dane techniczno – technologiczne
całego rozwiązania/układu.



Opis projektu II
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Należy zwięźle opisać proponowany sposób
potwierdzenia/udokumentowania efektu rzeczowego.
Przykładowo sposobem potwierdzenia mogą być
protokoły odbioru i przekazania do eksploatacji oraz
uzyskane pozwolenie na użytkowanie.

Należy opisać genezę projektu. W tym celu należy
m.in. uwzględnić najważniejsze przesłanki stanowiące
podstawę do podjęcia działań w kontekście uzyskanych
wyników prac badawczo – rozwojowych,
posiadanej/uzyskanej wiedzy, aktualnego stanu w
obszarze dotyczącym projektu, w tym m.in.
zapotrzebowanie rynkowe, aktualny stan nauki i
techniki, aktualne otoczenie prawne, z
uwzględnieniem rozważanych rozwiązań
alternatywnych.



Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien odzwierciedlać planowaną realizację przedsięwzięcia przez
Wnioskodawcę i planowane przez niego koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedstawia przedsięwzięcie w rozbiciu na działania z ewentualnym podziałem na poddziałania cząstkowe,
przedstawiający elementy rozliczeniowe – scalone (przedmioty odbiorów częściowych lub końcowych) w ujęciu
czasowym i kosztowym.



Innowacyjność przedsięwzięcia
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Należy określić od 1 do 3 wskaźników produktu i
podobnie od 1 do 3 wskaźników rezultatu
charakteryzujących innowacyjną
technologię/rozwiązanie/produkt. Określenie tych
wskaźników we wniosku o dofinansowanie jest
warunkiem ubiegania się o przyznanie premii
innowacyjnej. Realizacja wskaźników produktu
(osiągnięcie efektów rzeczowych) będzie podstawą
do wypłaty premii innowacyjnej.

W punktach od IV.8.1 do IV.8.4 należy udzielić
odpowiedzi „TAK” lub „NIE” poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola (znak „X”). W przypadku
odpowiedzi „TAK” w danym przypadku należy
wypełnić odpowiednie pole poprzez zamieszczenie
wskazanej informacji.



Efekty ekologiczne
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Należy zwięźle opisać proponowany sposób
potwierdzenia/udokumentowania efektu
ekologicznego, wynikający bezpośrednio z
charakteru efektu, zaproponowanego sposobu jego
oszacowania i specyfiki przedsięwzięcia.
Przykładowo mogą to być dokumenty
potwierdzające uzyskane wyniki pomiarów.

Należy podać planowany termin osiągnięcia
deklarowanego efektu ekologicznego. W zależności
od specyfiki przedsięwzięcia może on być tożsamy z
terminem osiągnięcia efektu rzeczowego lub -
zwykle w przypadku projektów inwestycyjnych –
późniejszy, uwzględniający przykładowo czas
rzeczywistego funkcjonowania zrealizowanej
instalacji.



Wykonalność I

PROGRAM | NOWA ENERGIA 

Należy przedstawić strukturę realizacji projektu: zarządzanie,
obsługę, nadzór i wykonawstwo projektu, podział kompetencji i
odpowiedzialności oraz planowanie organizacji pracy.

Należy przedstawić niezbędne do realizacji projektu zasoby
materialne i kadrowe lub uprawdopodobnić możliwość ich
pozyskania.

Należy przedstawić pozwolenia i decyzje administracyjne,
niezbędne uzgodnienia, pełną dokumentację techniczną i
projektową, prawa do gruntów i obiektów (o ile dotyczy), lub
należy przedstawić realistyczny harmonogram ich pozyskiwania.

Należy przedstawić realistyczny harmonogram wdrażania
przedsięwzięcia, w szczególności określić kamienie milowe wraz
ze zidentyfikowaniem ewentualnych ryzyk i zagrożeń oraz określić
sposób przeciwdziałania oraz uprawdopodobnić wykonalność
ekologiczno-techniczną przedsięwzięcia.



Wykonalność II
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Należy przedstawić możliwość przeprowadzenia (w
razie potrzeby) dalszych prac badawczo-rozwojowych
w trakcie realizacji przedsięwzięcia w kontekście
posiadanych praw do rozwiązania i dostępu do know
–how.

Należy uprawdopodobnić możliwość utrzymania
trwałości rzeczowej i ekologicznej w okresie
trwałości (3 lata dla MŚP, 5 lat dla dużych
przedsiębiorstw, liczone od zakończenia projektu).

Należy przedstawić posiadanie doświadczenie w
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w
szczególności dotyczących wdrożenia innowacji, z
dziedziny objętej wnioskiem lub podobnej.



Efektywność kosztowa
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Należy przedstawić rzetelny aktualny stan nauki i techniki w
dziedzinie dotyczącej projektu oraz udowodnić przewagę
proponowanego rozwiązania w stosunku do rozwiązań
dostępnych na rynku.

Należy udzielić odpowiedzi „TAK” lub „NIE”, w odniesieniu
zarówno do pytania nr 1 jak i nr 2, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola (znak „X”). Odpowiedzi „TAK” należy
udzielić, gdy w ocenie Wnioskodawcy projekt spełnia
odpowiednio przynajmniej jedną z następujących
przesłanek: w pierwszym przypadku - wpływa na rozwój
branży i/lub na mechanizmy rynkowe, w drugim przypadku
- posiada przełomowy charakter.

Należy przedstawić zestawienie poszczególnych kosztów w
tabeli we wniosku i następnie przejrzyście, w
usystematyzowany sposób opisać poszczególne kategorie
kosztów, a w dalszej kolejności uzasadnić ich niezbędność
dla celów projektu w odniesieniu do każdej kategorii.



Montaż finansowy
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Spośród listy dokumentów należy dokonać wyboru
w zależności od formy prawnej podmiotu oraz
źródła finansowania. Należy zaznaczyć posiadane
dokumenty potwierdzające pełne zbilansowanie
źródeł finansowania. Ilość zaznaczonych
dokumentów zależy od ilości źródeł finansowania



Źródła finansowania
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Należy wskazać źródła finansowania przedsięwzięcia zgodnie z wyszczególnieniem podanym w tabeli, z
podziałem na wskazanie źródeł finansowania kosztów dotychczas poniesionych (w tabeli należy podać daty
określające przedział czasowy w jakim koszty zostały poniesione poprzez użyciu dostępnego kalendarza) oraz
kosztów niezbędnych do zakończenia zadania (tj. planowanych), w rozbiciu na poszczególne lata ich
ponoszenia.



Harmonogram wypłat
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Harmonogram wypłat odzwierciedla
strukturę przekazywania środków
finansowych w formie pożyczki przez
NFOŚiGW na konto Wnioskodawcy /
Beneficjenta w transzach rozłożonych w
czasie.

Liczba transz i terminy ich wypłat zależą od
zasad określonych w programie
priorytetowym, do którego aplikuje
Wnioskodawca, z zachowaniem ogólnej
zasady polegającej na tym, że Wnioskodawca
może otrzymywać zaliczki, jeżeli przewiduje
to program, a ostatnią po zatwierdzeniu
odpowiedniego raportu końcowego
potwierdzającego wykonanie zakresu
rzeczowego (czyli osiągnięcie efektu
rzeczowego).



Warunki finansowania
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Wnioskodawca w tym punkcie wniosku przedstawia
propozycję negocjowanych warunków
wnioskowanego dofinansowania, tj. terminów i
wysokości spłat pożyczki, karencji w spłacie pożyczki
oraz propozycję zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Kwota pożyczki – wypełniane jest automatycznie na
podstawie wcześniej wprowadzonych informacji.

Oprocentowanie pożyczki - Wnioskodawca może
dokonać wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW
i wnioskować o:

a. pożyczkę na warunkach preferencyjnych
(stanowi pomoc publiczną):

- oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 1,0 % w 
skali roku,
albo

a. pożyczkę na warunkach rynkowych (nie stanowi
pomocy publicznej);



Koszty
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Pkt 1, 2, 3 i 5 wypełniane są automatycznie na
podstawie wcześniej wypełnionej tabeli pn.
„Źródła finansowania” oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Prosimy o sprawdzenie zawartych w nich danych.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Należy podać wnioskowaną kwotę
dofinansowania.

W tabeli w pkt. 6 należy przewidywane koszty
przedsięwzięcia przedstawić z podziałem na
rodzaje kosztów w układzie tabelarycznym
(wpisać ręcznie w dostępnej tabeli).



Oświadczenia I
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Należy wybrać właściwą odpowiedź poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola (TAK/NIE).



Oświadczenia II
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Szczegółowe informacje na temat przesłanek
definiujących pomoc publiczną znaleźć można pod
adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/pomoc-publiczna/, w szczególności w
Zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&f
rom=EN.

Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia dotyczące
występowania pomocy publicznej mogą być
publikowane na stronie internetowej właściwego
naboru.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomoc-publiczna/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN


Oświadczenia III
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Zaznaczając właściwą odpowiedź Wnioskodawca
oświadcza, czy jest lub nie jest Zamawiającym w
rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo
zamówień publicznych”. Nie zaznaczenie żadnego pola
oznacza, że Wnioskodawca nie jest Zamawiającym w
rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo
zamówień publicznych” i powinien wypełnić dostępne
poniżej „Oświadczenie o transparentności wydatkowania
środków”.



Dane finansowe
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Należy wskazać zestawienie bieżących i
prognozowanych wyników finansowych
Wnioskodawcy – zgodnie z tabelą obok.



Załączniki
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Należy załączyć pliki we wszystkich kategoriach
opatrzonych informacją o wymagalności:
„Wymagany w formie elektronicznej” oraz
opcjonalnie w przypadku oznaczenia
„Niewymagalny”. Aby zatwierdzić załączniki należy
na dole strony nacisnąć przycisk „Zapisz zmiany w
załącznikach”.



Wysyłanie wniosku
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1

Aby przesłać wniosek do NFOŚIGW należy nacisnąć przycisk „Zapisz i zatwierdź”. Następnie system potwierdzi
chęć wysłania wniosku – należy nacisnąć „TAK”. W kolejnym kroku wniosek należy podpisać z wykorzystaniem
profilu zaufanego lub szyfrowanego podpisu kwalifikowanego, a następnie przesłać podpisany wniosek na
skrzynkę odbiorczą NFOŚiGW.



Dziękuję za uwagę
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Wydział Innowacji i Wodoryzacji


