
INSTRUKCJA  
WYSYŁANIA WNIOSKU O POMOC W FORMIE GRANTU NA 

KAPITAŁ OBROTOWY  
– II NABÓR PRZEZ ePuap 

 

1. Jakie są wymagania na oprogramowanie i sprzęt komputerowy aby można było użyć profil zaufany 
do podpisania dokumentu elektronicznego? 

Wymagania na oprogramowanie i sprzęt komputerowy są takie same jak w przypadku używania 
innych funkcjonalności ePUAP. Należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet i 
przeglądarkę internetową.  

Komputer powinien posiadać jeden z systemów operacyjnych wymienionych poniżej:   

• Windows XP 32 bitowy oraz nowszy wspierany przez jego producenta,  

• GNU/Linux (Red Hat Enterprise Linux [RHEL] 4 i nowszy, SUSE Linux Enterprise Server 10 i nowszy): 
Ubuntu 12 i nowsze, o Fedora 17 i nowsza, o Debian 6 i nowszy.  

• OS X Lion (10.7) i nowszy.  
 

Zanim uruchomimy formularz, musimy się zalogować do portalu ePUAP.  

Zalecana przeglądarka internetowa to Firefox.  

2. Należy wpisać w przeglądarce następujący adres https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

Następnie klikamy w prawym górnym rogu na ikonkę . 

 

 

 

https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


3. Po zalogowaniu się do ePUAP klikamy na link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który bezpośrednio 

przeniesie nas do formularza z wnioskiem o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy – II Nabór.  

 

4. Po załadowaniu formularza, możemy przejść od jego wypełnienia zgodnie z instrukcją 

dostępną  

 

Formularz możemy w każdym momencie zapisać, przechodząc na sam dół formularza i klikając na 

ikonkę Zapisz. 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=OCRG_EPUAP&serviceId=SC:284473&formName=V25pb3NlayBvIHBvbW9jIHcgZm9ybWllIGdyYW50dSBuYSBrYXBpdGHFgiBvYnJvdG93eSAtIHdwYXJjaWUgdXRyenltYW5pYSBkemlhxYJhbG5vxZtjaSB3IHN5dHVhY2ppIG5hZ8WCZWdvIG5pZWRvYm9ydSBsdWIgYnJha3UgcMWCeW5ub8WbY2kgbWlrcm8gaSBtYcWCeWNoIHByemVkc2nEmWJpb3JzdHcgdyByYW1hY2ggUlBPIDIwMTQtMjAyMCAtIElJIG5hYsOzcg==&kupName=V25pb3NlayBvIGdyYW5kIElJIG5hYsOzcg


 

5. Zapisany formularz znajduje się w zakładce Robocze, aby przejść do jego edycji wystarczy 

kliknąć na jego nazwę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Jeśli wypełnimy formularz klikamy na ikonkę . 

 

 

7. Następnie musimy podpisać formularz, klikając na ikonkę . 

 

 



Wybieramy rodzaj podpisu, po podpisaniu prawidłowo formularza, w systemie powinna pojawić się 

następująca informacja: podpis prawidłowy – imię i nazwisko 

 

Jeśli formularz jest podpisany możemy go wysłać klikając na ikonkę . 

Następnie pojawi się komunikat, potwierdzający naszą decyzję wysłania, należy kliknąć na Tak. 

 

 

W kolejnym kroku pojawi się informacja, że dokument został wysłany. 

 



8. W lewym menu w pozycji Wysłane, znajduje się wysłany formularz, wraz z potwierdzeniem 

jego doręczenia tak zwane UPP. 

 

 

W ten sposób wypełniony i wysłany formularz trafi na skrzynkę ePuap OPOLSKIEGO CENTRUM 

ROZWOJU GOSPODARKI i będzie procedowany przez naszych pracowników. 


