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Instrukcja uzupełniania Umowy Mbon Plus

1. Należy zalogować się na stronie https://mbonplus.pl/users jako MSP (uczestnik
szkolenia). Jeżeli hasło nie było zmieniane to powinno znajdować się na Twojej skrzynce
mailowej wskazanej we wniosku o Mbony Plus. Jeżeli nie pamiętasz pod adresem
https://mbonplus.pl/users/remind wpisz login (NIP) oraz email, na który zostało
zarejestrowany wniosek.
2. Wyświetlić listę rejestracji:

3. Kliknąć “wyświetl formularz”:

4. Kliknąć “Umowa i załączniki”:

5. Należy wyświetlić umowę, zapisać ją jako pdf. Podpisać certyfikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym. Wgrać podpisany plik.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Prosimy o nieudostępnianie niniejszego dokumentu osobom trzecim bez
pisemnej lub przesłanej elektronicznie zgody Midero S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy Midero S.A. z siedzibą w Krakowie

https://mbonplus.pl/users
https://mbonplus.pl/users/remind
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6. Należy wyświetlić formularz zgłoszenia, zapisać go jako pdf. Podpisać certyfikowanym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wgrać podpisany plik.

7. Należy wyświetlić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis:

8. W odrębnym oknie otworzy się interaktywny plik z żółtymi polami, które należy uzupełnić
(część z nich będzie już uzupełniona o podane wcześniej dane).

Po kliknięciu w link otwiera się plik z listą identyfikatorów. Należy odszukać identyfikator
odpowiadający gminie, miastu lub właściwej dzielnicy miasta.

Należy podać kod PKD

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Prosimy o nieudostępnianie niniejszego dokumentu osobom trzecim bez
pisemnej lub przesłanej elektronicznie zgody Midero S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy Midero S.A. z siedzibą w Krakowie
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Należy zaznaczyć odpowiedzi w:
- sekcji A pkt 10,

- w sekcji C,

- w sekcji D (tak jak poniżej)

Po uzupełnieniu wszystkich żółtych pól należy kliknąć czerwony przycisk ZATWIERDŹ:

9. Należy wyświetlić oświadczenie:

10. W odrębnym oknie otworzy się interaktywny plik z żółtymi polami, które należy uzupełnić.
(Jeśli od momentu wypełnienia zgłoszenia do podpisania umowy nie zmienił się status MŚP,
pomoc de minimis ani pomoc publicznej na szkolenia/doradztwo to należy zaznaczyć NIE).
Kliknąć przycisk ZATWIERDŹ

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Prosimy o nieudostępnianie niniejszego dokumentu osobom trzecim bez
pisemnej lub przesłanej elektronicznie zgody Midero S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy Midero S.A. z siedzibą w Krakowie
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Pomoc de minimis można sprawdzić w SUDOP: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
(należy wpisać NIP, zaznaczyć tylko 3 lata wstecz i tylko de minimis)

11. Po wypełnieniu powyższych dwóch formularzy należy wrócić do zakładki “Umowa i
załączniki” w systemie Mbonplus.pl i odświeżyć podstronę.

12. Pobierz pliki PDF klikając “Wgraj podpisany plik” i klikając “Pobierz plik do podpisu”.

13. Następnie 4 pliki PDF należy:
a) wydrukować 2 razy, podpisać, wysłać listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub dostarczyć do MARR osobiście na dziennik podawczy (proszą o
potwierdzenie otrzymania na kserokopii pierwszej strony umowy) - opcja
niezalecana

b) Podpisać wszystkie 4 pliki podpisem zaufanym za pomocą strony
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER lub
podpisem kwalifikowanym (zgodnie z posiadanym programem), a następnie
pobrać podpisane pliki i wgrać do systemu “Wgraj podpisany plik” -> “Dodaj
podpisany Plik”, a następnie “Oświadczam, że przesłany dokumenty posiada
podpis kwalifikowany”. Po podaniu 4 plików pojawi przycisk “Wyślij pliki”.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Prosimy o nieudostępnianie niniejszego dokumentu osobom trzecim bez
pisemnej lub przesłanej elektronicznie zgody Midero S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy Midero S.A. z siedzibą w Krakowie
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14. Powinien pojawić się nowy komunikat jak poniżej:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Prosimy o nieudostępnianie niniejszego dokumentu osobom trzecim bez
pisemnej lub przesłanej elektronicznie zgody Midero S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy Midero S.A. z siedzibą w Krakowie


