Instrukcja generowania raportu
z trwałości mikroprojektu w MS2014+
Niniejszą instrukcję przygotowano przedstawiającą krok po kroku, co należy
„zaznaczyć/kliknąć” w Systemie MS2014+, aby wygenerować raport z trwałości
mikroprojektu.
Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do systemu MS2014+. Dalej proszę
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami (na poniższych zdjęciach każdy
krok został zaznaczony w czerwonej ramce):
1) Proszę kliknąć w pole „Wnioskodawca” (czerwona ramka).

2) Następnie zostaną Państwo przekierowani do zakładki „Moje projekty” (czerwona
ramka) proszę wybrać projekt, który podlega obowiązkowi składania raportów
z trwałości mikroprojektu.
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3) Po kliknięciu we właściwy projekt proszę w zakładkach z lewej strony odszukać
i wejść w „Sprawozdanie z realizacji” (czerwona ramka).

4) Następnie otworzy się zakładka „Raporty zbiorcze”, z lewej strony proszę wybrać
zakładkę „Harmonogram raportów” (czerwona ramka).
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5) W momencie, gdy otworzą Państwo zakładkę „Harmonogram raportów” wyświetli
się lista, na której będzie widocznych pięć kolejnych raportów z trwałości projektu
wraz z datami, za jaki okres sprawozdawczy będzie składany raport oraz do kiedy
należy złożyć raport (czerwona ramka).

6) Następnie trzeba powrócić do zakładki „Raporty zbiorcze” i przejść do
następnego etapu, należy kliknąć po lewej stronie w zakładkę „Powrót” (czerwona
ramka).
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7) W kolejnym etapie generowania raportu z trwałości należy wybrać zakładkę
„Założyć nowy Raport zbiorczy” (czerwona ramka).

8) Po wybraniu zakładki „Założyć nowy Raport zbiorczy” wygeneruje się pierwszy
raport z trwałości mikroprojektu (czerwona ramka). W przypadku generowania
kolejnych raportów z trwałości należy postępować w ten sam sposób jak
w przypadku tworzenia pierwszego raportu z trwałości projektu.
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9) Po kliknięciu w pierwszy raport z trwałości należy wypełnić wszystkie zakładki
z lewej strony. W czerwonych ramkach są zaznaczone: numer raportu z trwałości
projektu oraz za jaki okres sprawozdawczy raport będzie składany. Wskazano
także do kiedy należy złożyć raport za dany okres sprawozdawczy.
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10) Proszę pamiętać, że po wypełnieniu dowolnej zakładki w raporcie z trwałości
zawsze należy kliknąć w przycisk „Zapisz” (czerwona ramka).

11) W wygenerowanym „Raporcie z trwałości” należy wypełniać wszystkie żółte
(obowiązkowe) pola. Prosimy również, aby pamiętać o dołączeniu odpowiednich
załączników potwierdzających zachowanie rezultatów mikroprojektu np. polis
ubezpieczeniowych dla zakupionego sprzętu/wyposażenia oraz środków
trwałych/inwestycji, jak również innych potwierdzających rezultaty zrealizowanego
mikroprojektu np. zdjęcia z działań w okresie trwałości, formy wykorzystania
powstałej dokumentacji, widoki strony www/zakładek na www powstałych
w mikroprojekcie.
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