
 

 
 

 

Instrukcja do Formularza Zgłoszeniowego 

Systemu Informatycznego PSF 2.0  

w ramach projektu 

”Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II” 

Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, RPO Lubuskie 2020 

 
 

 

Informacje ogólne 

System Informatyczny PSF 2.0 jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi 

procesu ubiegania się o dofinansowanie usług rozwojowych u Operatora.  

Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie usług rozwojowych są zobligowani do 

stosowania Generatora Formularzy celem uzupełnienia i przesłania Formularza 

Zgłoszeniowego. Niniejsza instrukcja prezentuje poszczególne kroki postępowania  

w przypadku wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. 

 

 

KROK 1: wejdź na stronę www.lubuskiebony.pl i wybierz subregion gorzowski jako obszar 

realizacji projektu, tj. powiaty: gorzowski, strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński, 

słubicki, m. Gorzów Wlkp.  

 

KROK 2: wejdź w zakładkę Dla Przedsiębiorcy, następnie Złóż formularz. Załóż konto 

użytkownika, rejestrując się w systemie: 

 

 
 

http://www.lubuskiebony.pl/


 

 

UWAGA 

Podczas rejestracji konta, bardzo ważne jest podanie aktualnego adresu e-mail. Na podany 

adres zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją dokończenia rejestracji konta, jak 

również za pomocą tego adresu będzie można odzyskać hasło do systemu  informatycznego 

PSF 2.0.  

 

 

KROK 3: przejdź do strony logowania - zaloguj się do systemu informatycznego PSF 2.0 

wpisując swój login oraz hasło (zaznacz, że nie jesteś robotem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 4: Wejdź w zakładkę Uzyskaj dofinansowanie, następnie Nowe i Dodaj nowy 

formularz 

 



 

 
 

 

KROK 5: Moduł I Dane przedsiębiorstwa  - zakładka Dane podstawowe.  

Uzupełnij odpowiednio pola. Wybierz rodzaj działalności RIS (jeżeli dotyczy), a następnie 

wskaż kod PKD (główny lub poboczny) wpisujący się we wskazany obszar Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji. Wnioskodawca wybiera kod PKD z aktualnego dokumentu 

rejestrowego. 

 

UWAGA! Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) są jednym z instrumentów 

wspomagających osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji dla danego 

Województwa.  

 

W województwie lubuskim należą do nich: 

 

Specjalizacja 1 - Zielona Gospodarka – EKOINNOWACJE, obejmuje:  

• Technologie środowiskowe, w tym m.in. produkty, procesy technologiczne, usługi, 

koncepcje działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska 

naturalnego, 

• Biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które 

produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w różnej formie, 

• Wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne w stosunku do 

obszaru technologicznego, obejmujące przede wszystkim usługi laboratoryjne oraz 

projektowe, 

• Inne branże wspomagające, takie jak: sektor ICT, przemysł metalowy świadczący 

usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych, procesy logistyczne; 

 

Specjalizacja 2 - Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ, obejmuje: 

• Rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej, 

• Wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące przede wszystkim profilaktykę  

i rehabilitację, 

• Turystykę zdrowotną połączoną z innymi działaniami takimi, jak: sport, rekreacja  

i wypoczynek, 



 

• Zdrową, bezpieczną żywność (również produkty regionalne) od wytwarzania poprzez 

przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym  

• i rynkach zagranicznych (eksport), 

• Branże powiązane takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. 

dystrybucja i magazynowanie itp.); 

 

 

Specjalizacja 3 - Innowacyjny przemysł – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, obejmuje:  

• Przemysł ICT, obejmujący inteligentne media i infotainment, internet rzeczy, 

inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych, 

• Przemysł metalowy, obejmujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny, urządzenia, 

zespoły i części metalowe oraz konstrukcje i wyroby spawane, 

• Przemysł motoryzacyjny, w tym m.in. produkcję podzespołów, efektywność 

energetyczną i napędy alternatywne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, inteligentne 

systemy transportowe, 

• Przemysł wydobywczy i energetyczny, obejmujący innowacyjne rozwiązania  

• w zakresie procesu technologicznego, redukcję zużycia energii i emisji gazów 

cieplarnianych, rozwój nowych, nieznanych dotąd zastosowań paliw kopalnych, 

• Przemysł drzewny, meblarski i papierniczy, w tym innowacje w zakresie technologii, 

funkcjonalności i estetyki, rozwój technik i technologii surowco – materiało  

– i energooszczędnych. 

 

 

 
 

 

Pole Planowane usługi rozwojowe i uzasadnienie potrzeby ich realizacji.  

Przedsiębiorca nie musi wskazywać w formularzu zgłoszeniowym konkretnych usług 

rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, tylko ogólnie określić ich zakres tematyczny oraz 

wskazać, na jakiej podstawie przedsiębiorca dokonał wyboru planowanych do realizacji usług 

rozwojowych i uzasadnić potrzebę ich realizacji. Uzasadnienie jest szczególnie istotne  

w sytuacji, gdy Przedsiębiorca planuje udział w usługach rozwojowych nieodpowiadających 

profilowi aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej – należy wówczas wskazać, czy 



 

wybór szkoleń jest podyktowany np. dalszymi planami rozwojowymi Przedsiębiorstwa  

i planowanymi do wdrożenia nowymi usługami. 

 

Pole Pracownicy planowani do oddelegowania na usługi rozwojowe 

Informacja ta stanowi jednocześnie deklarację Przedsiębiorcy do oddelegowania do usług 

rozwojowych pracowników spełniających wskazane parametry. 

Pracownik o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3 włącznie (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). 

 
 

 

KROK 6: Moduł I Dane przedsiębiorstwa  - zakładka Dane adresowe 

Uzupełnij odpowiednio pola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pole Nr rachunku bankowego  

Należy wskazać numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy, który ubiega się  

o dofinansowanie. Wskazany numer rachunku musi być rachunkiem gospodarczym! 

 

Pole Osoba do kontaktów roboczych  

Należy wskazać osobę, która może udzielić niezbędnych wyjaśnień  dotyczących składanego 

formularza zgłoszeniowego. Nie należy utożsamiać z osobą uprawnioną do reprezentowania 

Podmiotu.  Jednocześnie osoba ta nie musi być pracownikiem Przedsiębiorstwa, który ubiega 

się o dofinansowanie.  

 

 

KROK 7: Moduł I Dane przedsiębiorstwa  - zakładka Dane siedziby głównej 

Zakładka będzie aktywna w sytuacji, gdy Przedsiębiorca w polu Dane adresowe wskaże 

oddział lub filię, a adres siedziby głównej Przedsiębiorcy wpisany  

w dokumencie rejestrowym znajduje się poza obszarem subregionu gorzowskiego 

województwa lubuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

KROK 8: Moduł II Dane MMŚP – zakładka Wielkość Przedsiębiorstwa  

Określ wielkość i rodzaj Przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

 

• Mikroprzedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, które 

zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 

bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 

złotych 2 milionów euro. 

• Małe przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, które 

zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub suma aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 

równowartości w złotych 10 milionów euro. 

• Średnie przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, które 

zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót 

netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 

równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 

 

Rodzaj przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

 

• Przedsiębiorstwo niezależne - to takie przedsiębiorstwo, które nie posiada udziałów 

w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów, 



 

lub posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest 

większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa 

posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest 

większa) w tym przedsiębiorstwie. 

• Przedsiębiorstwo partnerskie - to takie przedsiębiorstwo, które posiada 25% lub 

więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo 

posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie, lub 

przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem. Oznacza to między 

innymi, że głosy, jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie 

przekraczają 50% ogólnej sumy głosów. 

• Przedsiębiorstwo związane - dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za 

związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku: 

– przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub 

wspólnikom w innym przedsiębiorstwie; 

– przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

– przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo 

zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego 

dokumencie założycielskim lub statucie; 

– przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, 

większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie. Typowym 

przykładem przedsiębiorstwa związanego jest spółka w pełni zależna. 

 

 

KROK 9: Moduł II Dane MMŚP – zakładka Oświadczenie o posiadanym statusie MMŚP  

Wypełnij odpowiednio odpowiedzi na wszystkie pytania w kolejnych częściach (A – D) 

 

Część A – Przedsiębiorstwo samodzielne - zakładka jest aktywna w sytuacji, gdy 

Przedsiębiorca zaznaczył odpowiedź  Przedsiębiorstwo samodzielne 

 

 

 



 

 
 

Część B – Przedsiębiorstwo partnerskie - zakładka jest aktywna w sytuacji, gdy 

Przedsiębiorca zaznaczył odpowiedź Przedsiębiorstwo partnerskie. Należy zaznaczyć 

odpowiedzi na pytania z części B zgodnie ze stanem faktycznym oraz wskazać dane tj. 

nazwa, siedziba, NIP oraz udział % w kapitale lub prawie głosu Podmiotu/ów partnerskich 

poprzez przycisk „Dodaj” w zakładce Podmioty partnerskie (Moduł II Dane MMŚP). 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

Część C – Przedsiębiorstwo powiązane - zakładka jest aktywna w sytuacji, gdy 

Przedsiębiorca zaznaczył odpowiedź Przedsiębiorstwo powiązane. Należy zaznaczyć 

odpowiedzi na pytania z części C zgodnie ze stanem faktycznym oraz wskazać dane tj. 

nazwa, siedziba, NIP oraz udział % w kapitale lub prawie głosu Podmiotu/ów powiązanych 

poprzez przycisk „Dodaj” w zakładce Podmioty powiązane  (Moduł II Dane MMŚP) 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

Część D - Dane stosowane do określenia kategorii MŚP Wnioskodawcy 

Należy wykazać 100% danych Wnioskodawcy w kolumnach Liczba zatrudnionych osób 

oraz roczny obrót  lub/i całkowity bilans roczny (jeżeli jest sporządzany). 

 

W przypadku Podmiotów partnerskich lub/i powiązanych należy wykazać dane  

w kolumnach Liczba zatrudnionych osób oraz roczny obrót  lub/i całkowity bilans roczny 

(jeżeli jest sporządzany) odpowiednio: 

• dla podmiotu partnerskiego - % danych wykazywanych w części D liczony jest 

proporcjonalnie do wysokości udziału Wnioskodawcy w podmiocie partnerskim lub 

wysokości udziału podmiotu partnerskiego w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy; 

• dla podmiotu powiązanego – należy wykazać 100 % danych. 

 

W celu uzupełnienia danych dotyczących rocznego obrotu oraz całkowitego bilansu rocznego 

należy przeliczyć wartości z PLN na EURO wg kursu EURO na dzień zamknięcia roku 

obrachunkowego Przedsiębiorstwa.  

 

 

Archiwalny kurs EURO: 

• na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585 EUR 

• na dzień 30.12.2018 r.: 4,3000 EUR 

• na dzień 30.12.2017 r.: 4,1709 EUR 

• na dzień 30.12.2016 r.: 4,4240 EUR 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KROK 10: Moduł III Rodzaj pomocy – zakładka Wysokość wsparcia 

Zaznacz rodzaj pomocy. Pola Poziom i kategoria dofinansowania zaznaczane są 

automatycznie w wyniku wcześniej udzielonych odpowiedzi dotyczących wielkości i rodzaju 

przedsiębiorstwa. 

 

 
 

 

KROK 11: Moduł III Rodzaj pomocy – zakładka Priorytetowe podejście przy obsłudze 

Należy udzielić odpowiedzi wyłącznie na pytanie nr 4 przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w 

postaci analizy potrzeb szkoleniowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO 

WER, pozostałe odpowiedzi zaznaczają się automatycznie (na podstawie wcześniej 

udzielonych odpowiedzi). Punktacja za odpowiedzi jest naliczana automatycznie wg skali 

punktowej określonej w „Regulaminie Naboru i Uczestnictwa w Projekcie”. 

 

 
 

 

 



 

KROK 12: Moduł III Rodzaj pomocy – zakładka Wnioskowana wartość usług 

rozwojowych  

Należy wpisać kwotę w polu Całkowita kwalifikowana wartość usług rozwojowych PLN. 

Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach Projektu. Oznacza to, 

że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia. Maksymalna wartość 

dofinansowania w okresie realizacji Projektu dla jednego przedsiębiorcy nie może 

przekroczyć 60 000,00 zł, przy czym:  

➢ limit dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 20 000,00 zł, 

➢ limit dla małego przedsiębiorcy wynosi 30 000,00 zł, 

➢ limit dla średniego przedsiębiorcy wynosi 60 000,00 zł. 

 

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Przedsiębiorcy 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika 

wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł, bez 

względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. 

 

 
 

 

KROK 13: Moduł IV Oświadczenia 

Zapoznaj się dokładnie z treścią oświadczeń i zaznacz odpowiedź zgodnie ze stanem 

faktycznym.  

 



 

 
 

 

 
 

 

KROK 14: Moduł V Załączniki 

W zależności od wyboru rodzaju pomocy (Moduł III) – pomocy de minimis lub pomocy 

publicznej - należy załączyć: 

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się  

 o pomoc de minimis lub  

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się  

 o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub 

 pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  

Właściwy formularz należy: 1) pobrać, 2) uzupełnić, 3) wydrukować, 4) podpisać, 5) 

zeskanować, 6) załączyć do Generatora Formularzy.  

 



 

 
 

 

UWAGA! Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij opcję Sprawdź, aby upewnić 

się, że Formularz nie zawiera błędów uniemożliwiających jego przesłanie, a następnie kliknij  

Prześlij Formularz do Operatora. Przesłanie formularza nie oznacza, że nie zawiera on 

błędów! 

 

 

KROK 15 Operator dokonuje weryfikacji złożonego Formularza Zgłoszeniowego: 

• jeśli ocena jest negatywna – otrzymasz kartę oceny zawierającą wykaz błędów, 

niezwłocznie je skoryguj! Możesz ponownie edytować zawierający błędy formularz, jest on 

dostępny w zakładce Odrzucone; 

• jeśli ocena jest pozytywna - Operator wygeneruje Umowę Wsparcia. Podpisz ją i dostarcz 

ją do Operatora w przeciągu 5 dni od daty jej wygenerowania. Za datę zawarcia umowy 

uznaje się datę jej wygenerowania w systemie. 

 


