1. ETAP I z V: REJESTRACJA
Aby dokonać rejestracji w systemie należy wejść na stronę www.team100.insp.waw.pl, wypełnić
dane w formularzu rejestracyjnym, zaakceptować zgody i kliknąć „Rejestruj”:

Po prawidłowej rejestracji pojawi się następujący komunikat:

Dodatkowo na skrzynkę mailową podaną w formularzu zostanie przesłane potwierdzenie dokonania
rejestracji w systemie. Następnie należy czekać na weryfikację konta.
Po weryfikacji konta na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość. Jeżeli konto zostanie
zaakceptowane, można przejść do kolejnego etapu.

WAŻNE:
Weryfikacja konta nie oznacza zakwalifikowania do programu.

2. ETAP II z V: PIERWSZE LOGOWANIE
Aby zalogować się do systemu należy wybrać „Logowanie” na stronie głównej lub wejść
bezpośrednio do panelu: www.team100.insp.waw.pl/panel. Po pierwszym zalogowaniu należy
zapoznać się z informacjami dot. zasad przetwarzania danych osobowych, zaznaczyć zgody i
potwierdzić klikając „Tak” na dole strony.
Następnie należy uzupełnić dane:

Opcjonalnie można również wprowadzić dane pełnomocnika do doręczeń:

3. ETAP III z V: DODANIE OSIĄGNIĘĆ
W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje o sobie (życiorys) oraz wprowadzić osiągnięcia
sportowe klikając „Dodaj osiągnięcia” przy swoim wniosku:

W pierwszej części należy opisać swoją sportową historię, a w kolejnej dodać osiągnięcia
wprowadzając szczegółowe informacje. Kolejne osiągnięcia można dodać za pomocą przycisku
„Dodaj wiersz”. Po zakończeniu uzupełniania informacji należy kliknąć „Zapisz i wyślij”.

Po prawidłowym wprowadzeniu życiorysu oraz osiągnięć pojawi się następujący komunikat:

WAŻNE:
Po tym etapie wniosek trafia do komisji rekrutacyjnej, która podejmuje decyzje o przyjęciu
do programu. O podjętej decyzji wnioskujący zostaje poinformowany drogą mailową.

4. ETAP IV z V: UZUPEŁNIENIE TABELI WYDATKÓW
Przejście do IV etapu oznacza zakwalifikowanie się do Programu Team100. W tym etapie należy
uzupełnić tabelę wydatków na pierwszy kwartał, czyli wprowadzić każdy planowany wydatek.
Łączna kwota wydatków musi wynieść dokładnie 10 000 zł.

Po wybraniu opcji „Dodaj wydatek” należy wprowadzić informacje dotyczące planowanego wydatku.
Należy wybrać zakres zadania, rodzaj kosztów, wpisać przedmiot zakupu, miesiąc, w którzy dokona
się zakupu, planowaną wartość zakupu oraz sposób zawarcia transakcji. Każdy wydatek należy
dodać osobno podając wszystkie informacje.

Po wprowadzeniu wydatków na kwotę równą 10 000 zł należy zapisać kwartalny plan wydatków:

Po prawidłowym zapisaniu planu wydatków pojawi się komunikat:

Po weryfikacji i akceptacji planu wydatków można przejść do kolejnego etapu.

5. ETAP V z V: CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

W kolejnym etapie należy uzupełnić dokumentację w swoim wniosku.

Zgodnie z listą należy pobrać, wydrukować, podpisać, zeskanować i wgrać do systemu
poszczególne dokumenty za pomocą opcji „Drukuj i podpisz” oraz „Wgraj podpisany skan”.
Po wgraniu dokumentów i zaakceptowaniu zgód należy zgłosić pliki do weryfikacji.

Po akceptacji wgranych dokumentów ostatni etap został zakończony, należy wtedy oczekiwać na
przelew środków na konto bankowe.

WAŻNE:

Po wykorzystaniu środków i zakończeniu kwartału należy rozliczyć dany kwartał. Każdy
kwartał musi zostać rozliczony do 15 dnia kolejnego miesiąca, po którym zakończył się
kwartał (jeżeli kwartał trwa od października do grudnia, należy rozliczyć do 15. stycznia).

6. ROZLICZENIE KWARTAŁU
Aby rozpocząć rozliczenie kwartału po jego zakończeniu należy wejść w zakładkę „Wnioski” i
wybrać opcję „Rozlicz wniosek”:

Aby rozliczyć wniosek należy podobnie jak w przypadku dodawania planu wydatków, dodać każdy
wydatek, ale tym razem faktyczny, załączając m.in. dokument potwierdzający zakup.

Dodając wydatek możemy wybrać wydatek planowany, który został uwzględniony w planie
wydatków, wprowadzić dokładną kwotę oraz numer i skan dokumentu potwierdzającego zakup lub
dodać inny wydatek, który nie był w planie wydatków.

Po wprowadzeniu wszystkich, faktycznych wydatków w kwartale należy wybrać opcję „Przejdź do
planu wydatków” i wprowadzić plan wydatków na kolejny kwartał.

WAŻNE:
W przypadku, gdy kwota faktycznych wydatków w kwartale przekroczy 10 000 zł beneficjent
może dopłacić różnicę z własnej kieszeni lub przenieść środki z kolejnego kwartału.
W przypadku, gdy kwota faktycznych wydatków w kwartale jest mniejsza, niż 10 000 zł
beneficjent może przenieść niewykorzystane środki na kolejny kwartał.
NIE MOŻNA jednakże przenieść niewykorzystanych środków z ostatniego kwartału na
kolejny rok trwania umowy.

