
 
 
 

INSTRUKCJA TWORZENIA WNIOSKU O UMOWĘ  

w Systemie obsługi bonów rozwojowych  

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” 
Numer projektu: RPMP.08.04.01-12-0077/19 

 

Dokładnie zapoznaj się z wymaganymi informacjami podczas tworzenia Wniosku o umowę. 

O zakwalifikowaniu się do dofinansowania decyduje złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego  wniosku o umowę w terminie 
przewidzianym dla danego naboru oraz kolejność zgłoszeń. 

Instrukcja podana jest na podstawie przykładowego naboru wniosków. Operator zastrzega sobie możliwość aktualizacji systemu, w 
takim przypadku przy kolejnych naborach należy postępować analogicznie jak w przedstawionej instrukcji. 
Dane podawane w instrukcji są danymi przykładowymi, każdorazowo należy wypełniać wniosek zgodnie z zapisami w aktualnym 
dokumencie rejestrowym oraz zgodnie z prawdą/stanem faktycznym. 
 

Aby przejść do kolejnej karty, naciśnij przycisk Dalej. 

Aby wrócić do poprzedniej karty, naciśnij przycisk Wstecz. 

Aby zapisać wniosek w wersji roboczej, wypełnij wszystkie karty, na ostatniej z nich masz możliwość zapisu. 



Wejdź na stronę Systemu obsługi bonów rozwojowych „Sądeckie Bony Szkoleniowe” pod adresem www.bony.mojszeftoja.pl .  
Uzupełnij NIP i hasło. Naciśnij przycisk Zaloguj. 

 

http://www.bony.mojszeftoja.pl/


W zakładce Dostępne nabory znajdziesz informacje o aktualnych naborach. 
W celu utworzenia wniosku o umowę naciśnij przycisk Przygotuj wniosek. 

 



Pojawi się zakładka Projekt/Nabór z podstawowymi informacjami dotyczącymi naboru w ramach którego tworzysz wniosek. 
Naciśnij przycisk Dalej. 

 

  



Pojawi się zakładka Dane przedsiębiorstwa. Uzupełnij pola zgodnie z dokumentami rejestrowymi.  
Liczba pracowników to wszyscy pracujący w przedsiębiorstwie (§ 2 ust. 25 Regulaminu), czyli pracownicy zatrudnieni na umowę o 
pracę; osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, właściciel, pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner 
prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 

 



Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą i  nie zatrudniasz pracowników w Wielkości przedsiębiorstwa wybierz: 
samozatrudniony. W pozostałych przypadkach wybierz z listy odpowiednio: Mikro/Małe/Średnie. Po uzupełnieniu pól naciśnij 
przycisk Dalej. 

 

  



Pojawi się zakładka Reprezentacja/kontakt. Dodaj osoby upoważnione do reprezentacji wpisane do wniosku poprzez skorzystanie 
z funkcji Dodaj osobę.  

 

  

  



Jeżeli osoba upoważniona do reprezentacji wpisana do wniosku jest również osobą upoważnioną do kontaktu, możesz skorzystać z 
przycisku Skopiuj do kontaktu (cześć danych zostanie automatycznie przeniesiona). 
Po uzupełnieniu pól naciśnij przycisk Dalej. 

 

  
 



Pojawi się zakładka Informacje. Zapoznaj się z ważnymi informacjami. 
Następnie naciśnij przycisk Dalej. 

 

  



Pojawi się zakładka Zgody. Zapoznaj się z Oświadczeniem Uczestnika projektu. Zatwierdź poprzez zaznaczenie kwadratu z lewej 
strony ekranu. Naciśnij przycisk Dalej 

 



Pojawi się zakładka Oświadczenia. Zapoznaj się z nimi i zatwierdź poprzez zaznaczenie kwadratu z lewej strony ekranu. 

 

  



Zapoznaj się z kolejnymi oświadczeniami i zatwierdź poprzez zaznaczenie kwadratu z lewej strony ekranu. 

 



Zapoznaj się z kolejnymi oświadczeniami i zatwierdź poprzez zaznaczenie kwadratu z lewej strony ekranu. Naciśnij przycisk Dalej. 

 



Pojawi się zakładka Kryteria preferencji przedsiębiorstw. Jeśli któreś z podanych kryteriów dotyczy reprezentowanej przez 
Ciebie firmy, zaznacz odpowiedni kwadrat z lewej strony ekranu. Następnie naciśnij przycisk Dalej.  

 

  



Pojawi się zakładka Wsparcie. Wpisz ilość pracowników planowanych do oddelegowania na usługi rozwojowe. Uzupełnij kwotę 
dofinansowania wraz z wkładem własnym, jaka chcesz przeznaczyć na usługi rozwojowe (wypełnić zgodnie z § 8 ust. 2 
Regulaminu, kwotę dofinansowania możesz wybrać maksymalną lub mniejszą).  

 

 

  



Kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym powinna być wielokrotnością nominalnej wartości bonu (60,00).  
Jeżeli nie kwalifikujesz się do otrzymania pomocy de minimis (np. firma wyczerpała dopuszczalny limit pomocy de minimis), 
zaznacz kwadrat Przedsiębiorstwo JEST WYKLUCZONE z pomocy de minimis. W przypadku wnioskowania o pomoc publiczną 
dofinansowanie będzie przyznane przy uwzględnieniu odpowiedniej intensywności pomocy publicznej (odpowiednio mniejsze 
dofinansowanie). Naciśnij przycisk Dalej.

 



Pojawi się zakładka Kryteria preferencji pracownika. Jeśli któreś z podanych kryteriów dotyczy reprezentowanej przez Ciebie 
firmy, zaznacz odpowiedni kwadrat z lewej strony ekranu. Następnie naciśnij przycisk Dalej. 

 

  



Pojawi się zakładka Informacja finansowa, w której znajdziesz rozliczenie wstępne bonów wygenerowane na podstawie podanych 
przez Ciebie informacji (poniższy przykład odnosi się do samozatrudnionego). 
Naciśnij przycisk Dalej. 

 



Pojawi się zakładka Zapisanie/Złożenie wniosku. Naciśnij przycisk Zapisz wniosek. 

 



Dostęp do zapisanego wniosku masz w zakładce Wnioski w przygotowaniu. Możesz go edytować do momentu wysłania. Wysłać 
wniosek możesz w terminie ogłoszonego naboru (do wyczerpania puli środków lub zakończenia naboru). 

 


