
 

 

 

Załącznik 1. Schematy przepływu informacji w systemie teleinformatycznym 

KPO – inwestycja realizowana w schemacie 1, bez udziału jednostki wspierającej 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Instytucja Koordynująca KPO 

Instytucja odpowiedzialna  
za inwestycję 

Ostateczny odbiorca wsparcia 

Model CST (schemat 1): Inwestycja jest rejestrowana w systemie analogicznie do formuły grantowej dla polityki spójności 
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KPO – inwestycja realizowana w schemacie 1, z udziałem jednostki wspierającej 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Model CST (schemat 1): Inwestycja jest rejestrowana w systemie analogicznie do formuły grantowej dla polityki spójności 
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KPO – inwestycja realizowana w schemacie 2, bez udziału jednostki wspierającej 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Instytucja Koordynująca KPO 

Instytucja odpowiedzialna  
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Ostateczny odbiorca wsparcia 

IOI ogłasza nabór 
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Model CST (schemat 2): Inwestycja jest rejestrowana w systemie w sposób rozszerzony jak dla projektów polityki spójności 
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KPO – inwestycja realizowana w schemacie 2, z udziałem jednostki wspierającej 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Model CST (schemat 2): Inwestycja jest rejestrowana w systemie w sposób rozszerzony jak dla projektów polityki spójności 
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