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Założenie konta
Do wypełnienia aplikacji można używać przeglądarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome
w najnowszych wersjach.
UWAGA!
•

nie można zakładać 2 lub więcej kont dla jednego wnioskodawcy;

•

nie należy pracować nad ta samą aplikacją będąc jednocześnie zalogowanym na dwóch różnych
komputerach.

Aby poprawnie wypełnić elektroniczną aplikację, należy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu o
stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2013r. Pomocna będzie
także wzorcowa aplikacja, która opublikowana jest na stronie internetowej MKiDN, w zakładce stypendia z
budżetu.

Krok 1. Załóż konto.
1

2
Wybierając typ interesanta, należy wybrać opcję „Osoba fizyczna” (o stypendia mogą wnioskować tylko osoby
fizyczne).
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Zakładając konto podaj swoje dane. Ustal login (login musi składać się z minimum 8 znaków, nie może składać
się z samych cyfr lub kończyć się znakiem spacji) oraz hasło (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, musi
zawierać przynajmniej jedną małą i jedną dużą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę lub znak niealfanumeryczny
np.: !, ?, %,; itp.). Po ustaleniu loginu oraz hasła zapamiętaj je bądź zapisz na osobnej kartce. Będą one potem
potrzebne do logowania się na Twoje konto.

3

UWAGA! Dane wpisane podczas rejestracji, będą automatycznie przypisane do złożonej elektronicznej
aplikacji, a następnie do umowy o udzielenie stypendium (w sytuacji spełnienia warunków określonych w
regulaminie). Dane użyte podczas rejestracji powinny być prawdziwe i dotyczyć osoby, która wnioskuje o
przyznanie stypendium. Nie ma możliwości złożenia wniosku, przy wykorzystaniu konta innej osoby.

Kolejne pola wypełnij zgodnie z poleceniami.

Krok 2. Aktywuj konto
Aktywuj konto poprzez kliknięcie linku, który znajdziesz w nadesłanym e-mailu na Twoją skrzynkę mailową (jej
adres podałeś podczas zakładania konta). Czas otrzymania e-maila z linkiem jest uwarunkowany wieloma
niezależnymi czynnikami toteż może być różny (od kilku minut do kilku godzin). Jeżeli nie otrzymasz e-maila
z linkiem aktywującym konto w ciągu 24 godzin od jego założenia, prosimy o kontakt z pomocą techniczną
potrzebne informacje znajdziesz na ostatniej stronie niniejszej instrukcji).
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Wypełnienie wniosku
Krok 3. Wybierz wniosek
Po aktywowaniu konta zaloguj się (rys.4), naciśnij przycisk Złóż wniosek (rys.5), a następnie przycisk Wypełnij
e-formularz(rys.6), następnie z listy rozwijanej „wyświetlane wnioski”, znajdującej się na dole strony wybierz
Stypendia (rys 7a), wybierz Stypendium z budżetu Ministra MKiDN (rys 7b). Nazwij swoją aplikację (rys. 8) w
celu jej późniejszej identyfikacji (krótka, hasłowa nazwa). Pomoże Ci to w późniejszym znalezieniu konkretnej
aplikacji wśród innych przygotowywanych aplikacji.

4

5

6
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7a

7b

8
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Krok 4. Wypełnij aplikację oraz dołącz załączniki.
W tym celu wypełnij wszystkie wymagane pola, w tym obowiązkowo te, które są zaznaczone czerwoną
gwiazdką (rys. 9a). System EBOI umożliwia edycję Twojego wniosku oraz jego wydruk, a także zapisanie jako
plik PDF (rys. 9b). Wypełnianie wniosku można prowadzić etapami (rys 11).

9a

9b
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W większości pytań otwartych zastosowano ograniczenie dozwolonej liczby wpisywanych znaków. Informacja
o ograniczeniu znajduje się w poleceniu. Pod oknem dialogowym znajduje się licznik, który w trakcie
wypełniania pola informuje o liczbie pozostałych znaków, jakie może wprowadzić Wnioskodawca. (rys 9c)
UWAGA! Spacja liczona jest jako znak.

9c

W aplikacji znajdują się tabele do uzupełnienia. W przypadku, kiedy chcesz dodać więcej pozycji niż pozwala na
to standardowy widok tabeli kliknij przycisk Dodaj dodatkową pozycję. Jeśli chcesz usunąć nowo dodany
wiersz kliknij przycisk usuń (rys 9d).

9d

Na 5 stronie aplikacji znajduje się tabela za pomocą której należy załączyć zeskanowane rekomendacje
(obowiązkowe załączniki, minimum 2 pliki). Kliknij przycisk Dodaj pozycję/załącznik i za pośrednictwem okna,
które się pojawi (rys 10a) wybierz zapisany na komputerze plik i kliknij Prześlij (rys 10b). Nazwa pliku powinna
zawierać nazwę załącznika, która pozwoli na szybką i pełną identyfikację (rys 10c).Nazwy załączonych plików
powinny różnić się od siebie.
UWAGA! Dopuszczalne są następujące formaty plików: PDF, jpg, png, gif, tif, svg.
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UWAGA! Nazwa pliku nie może zawierać znaków innych niż: - _ spacja litery i cyfry. Polskie znaki są
niedozwolone. Suma wszystkich załączników nie może przekraczać 5MB.
UWAGA! W przypadku gdy załączniki przekraczają 5 MB prosimy zeskanować dokumenty jeszcze raz
z ustawieniem mniejszej rozdzielczości (wartości DPI) lub w przypadku załączników PDF wykorzystać program
do kompresji plików PDF (dla systemów Windows 32-bitowych można użyć aplikacji Drukarka BIP, którą
można pobrać ze strony http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/drukarkaBip.exe).
Po zainstalowaniu programu pojawia się wirtualna drukarka. Otwieramy dokument, który chcemy zmniejszyć
i wybieramy opcję drukuj korzystając z Drukarka BIP. Plik pojawia się w katalogu C:\SPUTNIKPDF2.
W przypadku trudności z zastosowaniem powyższego rozwiązania prosimy o kontakt z pomocą techniczną
(dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie instrukcji).
UWAGA! Po dodaniu pliku wyświetli się pierwsza strona formularza. Należy wrócić na stronę nr 5 i wypełnić
pozostałe kolumny tabeli.
UWAGA! Nie ma możliwości podglądu załadowanego pliku.

10a

10b
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10c

Chcąc przerwać wypełnianie wniosku należy zapisać wprowadzone zmiany poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz
(rys.11). Wniosek, nad którym pracujesz, jest wnioskiem roboczym. Znajdziesz go w menu Dokumenty (rys.
12-13), w zakładce Moje wnioski robocze (rys. 14). Wniosek roboczy pozostaje wnioskiem roboczym aż do
momentu, w którym klikniesz przycisk Złóż aplikację i ostatecznie go złożysz.

11

12
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13

Zakładka Moje wnioski robocze daje możliwość zarządzania kopiami roboczymi wniosków przez użycie
przycisku Szczegóły(rys. 14), otwierającego menu Edycja wniosku roboczego, za pomocą którego można np.
usunąć daną wersję roboczą lub ją skopiować (rys.15).

14
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15

Krok 5. Sprawdź czy wypełniony wniosek nie zawiera błędów
Służą do tego przyciski: Sprawdź – do wyszukania błędów na danej stronie i Sprawdź całość – do sprawdzenia
całego wniosku i załączników (rys.16).
UWAGA! System sprawdza jedynie, czy wymagane pola zostały wypełnione. System nie sprawdza wniosku
pod względem formalnym – nie analizuje wpisywanych treści.

16
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Złożenie wniosku
A Jeśli nie dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Krok 6-A. Złóż aplikację
Złóż aplikację, jeżeli masz pewność, że we wniosku oraz w zintegrowanych z nim załącznikach nie ma żadnych
błędów(rys. 17-19).

17

18
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19

W chwili złożenia wniosku zostaje mu nadany numer EBOI (rys.20).

20

Po złożeniu wniosek powinien być dostępny w menu Dokumenty (rys. 12-13), w zakładce Moje złożone pisma
– Elektroniczne (rys. 21).

21
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UWAGA! Przez okres niezbędny do przetworzenia wniosku przez system EBOI i wygenerowania urzędowego
poświadczenia odbioru (UPO), dane wniosku mogą nie być dostępne w zakładce Moje złożone pisma –
Elektroniczne. Informacje o tym, czy dany wniosek oczekuje wciąż na przyjęcie przez system są dostępne w
zakładce Moje wysłane wnioski (rys.22). W przypadku, gdy wniosek pozostaje widoczny w tej zakładce przez
okres dłuższy niż 2 godziny należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w komunikacie, stale widocznym
w widoku zakładki.

22

UWAGA! Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego proszeni są o niezałączanie do wersji
elektronicznej dodatkowych, nie wymaganych przez system EBOI załączników do wniosku. Dołączanie
dodatkowych załączników o dużej pojemności może uniemożliwić prawidłowe przesyłanie aplikacji!

Krok 7/A. Wydrukuj Potwierdzenie złożenia wniosku w formie papierowej
Aby pobrać Potwierdzenie złożenia aplikacji należy wejść w Dokumenty (rys 12-13), następnie w Moje złożone
pisma/Elektroniczne (rys 21); wybrać w złożony wniosek, a następnie kliknąć Szczegóły (rys 23); i kliknąć
Pobierz potwierdzenie złożenia wniosku (rys 24).
UWAGA! Wydruk Potwierdzenia powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku, opatrzonej tym
samym numerem EBOI (rys. 20). Zwracamy uwagę na konieczność sprawdzenia, czy przesyłane Potwierdzenie
złożenia aplikacji opatrzone zostało własnoręcznym podpisem. Miejsce w którym należy złożyć odręczny podpis na
papierowym wydruku Potwierdzenia złożenia aplikacji przedstawia rys 25.

23
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24

25

Krok 8/A. Wyślij pocztą bądź dostarcz osobiście Potwierdzenie złożenia wniosku oraz nośnik
elektroniczny,
Potwierdzenie złożenia wniosku oraz nośnik elektroniczny zawierający Twoje portfolio (przygotowane
zgodnie z wytycznymi opisanymi w § 9 ust. 1 pkt 2 Regulaminu) na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
z dopiskiem Stypendia na 2013r. II nabór
Dokumenty dostarczane osobiście są przyjmowane jedynie w Biurze Podawczym MKiDN.
UWAGA: Nośnik elektroniczny należy podpisać imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy oraz numerem EBOI z
Potwierdzenia złożenia Aplikacji (rys.20).
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Krok 9/A. Sprawdź czy Potwierdzenie (..) oraz nośnik elektroniczny dotarły do MKiDN.
Sprawdź w zakładce Moje złożone pisma – Elektroniczne czy wysłane drogą pocztową Potwierdzenie złożenia
wniosku oraz nośnik elektroniczny dotarły do MKiDN. Zmiana statusu wniosku z Oczekujący na
Zarejestrowany oznacza, że Potwierdzenie (oraz wniosek w wersji elektronicznej, którego dotyczy) oraz nośnik
elektroniczny zostały zarejestrowane na skrzynce podawczej MKiDN (rys. 26).

26

UWAGA! Ze względu na dużą liczbę wniosków okres potrzebny na rejestrację Potwierdzenia na skrzynce
podawczej może wynieść nawet 2 do 3 tygodni. W przypadku, gdy po upłynięciu 3 tygodni od dnia przesłania
Potwierdzenia status wniosku wciąż określony jest jako Oczekujący, należy skontaktować się z pracownikiem
MKiDN (dane kontaktowe tych pracowników znajdują się w zakładce stypendia z budżetu na stronie
www.mkidn.gov.pl).

B Jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Masz możliwość wyboru jednego z 2 równorzędnych trybów przesłania wniosku: bez użycia podpisu
elektronicznego (tryb A – patrz wyżej) lub z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (tryb B –
patrz niżej).
UWAGA! Po dokonaniu wyboru należy konsekwentnie stosować wybrany tryb przesyłania wniosku.

UWAGA! Do poprawnego działania funkcji podpisu elektronicznego niezbędne jest posiadanie
zainstalowanego apletu Java, który można pobrać ze strony http://www.java.com/pl/download/.

Krok 7/B. Złóż aplikację
Złóż aplikację, jeżeli masz pewność, że w elektronicznej aplikacji oraz w zintegrowanych z nim załącznikach nie
ma żadnych błędów (rys. 17-18). W chwili złożenia wniosku zostaje mu nadany numer EBOI (rys.20) i zamyka
się możliwość jego edycji i korekty (aby dokończyć proces składania wniosku należy podpisać wniosek - krok
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8/B) Po złożeniu wniosek powinien być dostępny w menu Dokumenty (rys. 12-13), w zakładce Moje złożone
pisma – Elektroniczne (rys. 21).
UWAGA! Przez okres niezbędny do przetworzenia wniosku przez system EBOI i wygenerowania urzędowego
poświadczenia odbioru(UPO), dane wniosku mogą nie być dostępne w zakładce Moje złożone pisma –
Elektroniczne. Informacje o tym, czy dany wniosek oczekuje wciąż na przyjęcie przez system są dostępne w
zakładce Moje wysłane wnioski (rys.22). W przypadku, gdy wniosek pozostaje widoczny w tej zakładce przez
okres dłuższy niż 2 godziny należy postępować zgodnie z instrukcja zawartą w komunikacie, stale widocznym
w widoku zakładki.

Krok 8/B. Podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Po kliknięciu przycisku Złóż aplikację (rys. 17-19) kliknij przycisk Podpisz (rys. 30-31). W tym momencie
zostanie uruchomiony aplet Java, który pozwoli podpisać a następnie wysłać (rys. 31).
Aby dokończyć proces składania wniosku należy wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście tylko nośnik
elektroniczny, zawierający Twoje portfolio (przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w § 9 ust. 1 pkt 2
Regulaminu) na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
z dopiskiem Stypendia na 2013r. II nabór
Nośnik elektroniczny dostarczony osobiście jest przyjmowany jedynie w Biurze Podawczym MKiDN.
UWAGA! Nośnik elektroniczny należy podpisać imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy oraz numerem
Potwierdzenia złożenia Aplikacji (rys.20).

30

31
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32

Krok 9/B. Sprawdź czy wniosek został zarejestrowany

Sprawdź w zakładce Moje złożone pisma – Elektroniczne czy wniosek został zarejestrowany w MKiDN. Zmiana
statusu wniosku z Oczekujący na Zarejestrowany oznacza, że wniosek został zarejestrowany na skrzynce
podawczej MKiDN (rys. 26).
UWAGA! Ze względu na dużą liczbę wniosków okres potrzebny na rejestrację wniosku na skrzynce podawczej
może wynieść nawet 2 do 3 tygodni. W przypadku, gdy po upłynięciu 3 tygodni od dnia przesłania status
wniosku wciąż określony jest jako Oczekujący, należy skontaktować się z pracownikami MKiDN (dane
kontaktowe tych pracowników znajdują się w zakładce stypendia z budżetu na stronie www.mkidn.gov.pl ).
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Aktualizacja elektronicznej aplikacji

UWAGA! Aktualizacji wniosku można dokonać tylko i wyłącznie w trakcie trwania naboru, po złożeniu aplikacji
(rys 17 - 19), ale przed wysłaniem, bądź osobistym dostarczeniem do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia
aplikacji oraz nośnika elektronicznego (Krok 8A).
W przypadku konieczności poprawienia złożonego wniosku przed terminem zakończenia naboru należy
skorzystać z opcji Szczegóły w menu Moje złożone pisma – Elektroniczne (rys. 21 i 22). Uruchomienie funkcji
Aktualizuj (rys. 33) otwiera menu Edycja wniosku roboczego, przy pomocy, którego należy dokonać
odpowiednich zmian we wniosku (rys.34) i dalej postępować tak, jak przy wysyłaniu wcześniej złożonego
wniosku. Wysłany, zaktualizowany wniosek otrzyma ten sam numer EBOI uzupełniony o zwiększoną cyfrę
stojącą przy symbolu (A) oznaczającą numer aktualizacji: np. 167/11/A2 (ew. każdy kolejny numer aktualizacji –
A3, A4 itd.).

33

34
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UWAGA! W przypadku wnioskodawców nieposiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego
warunkiem przyjęcia aktualizacji aplikacji przesłanie drogą pocztową Potwierdzenia złożenia aplikacji (patrz
krok 7A, rys. 23-25).

W przypadku trudności natury technicznej (zakładanie konta, praca nad wnioskiem, składanie
wniosku), pomoc można uzyskać:
tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16
pomoc@nowoczesnyurzad.pl

Uprzejmie prosimy, aby nie odkładać złożenia wniosku na ostatnie dni trwania
naboru, gdyż może to spowodować trudności w terminowym złożeniu wniosku.
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