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Błędy w wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy, które w większości 

przypadków spowodowane są brakiem czytania przez Wnioskodawcę 

instrukcji wypełniania wniosku, np.: 

 Brak wypełnienia obowiązkowych pól wniosku; 

 Błędy rachunkowe w zakresie danych finansowych; 

 Niespójność informacji we wniosku o przyznanie pomocy i jego 

załącznikach (np. biznesplan, oświadczenia podmiotu); 

 Niekompletny opis operacji, niezawierający wszystkich wymaganych 

zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku elementów; 

 Niepoprawne (niezgodne z zapisami instrukcji wypełniania wniosku) 

wypełnianie sekcji dotyczącej załączanych do wniosku załączników; 

 Brak podpisów Wnioskodawcy w wymaganych polach wniosku; 

Wnioski o przyznanie pomocy 
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 Ogólnikowe wskazywanie zakresu rzeczowego operacji, niepozwalające 

na przeprowadzenie weryfikacji zgodności kosztów operacji z cenami 

rynkowymi; 

 Brak racjonalności zakładanych wydatków; 

 Aplikowanie na nieobowiązującej wersji wniosku; 

  

 

 

 

 

 

 

 Brak dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy obowiązkowych 

załączników wymaganych w związku z charakterem operacji oraz 

wymaganych w stosunku do danego podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy. Uchybienia te w większości przypadków wynikają z 

braku czytania instrukcji wypełniania wniosku; 

 Dołączanie do wniosku załączników „przeterminowanych” dla których 

obowiązuje określony wg zapisów instrukcji wypełniania wniosku termin 

ważności liczony od daty wystawienia dokumentu; 

 Dołączanie do wniosku załączników niekompletnych – dotyczy w 

szczególności deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami, w przypadku 

podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na rozwiniecie 

prowadzonej działalności gospodarczej; 

 Dołączanie do wniosku załączników nie wypełnionych we wszystkich 

wymaganych polach – dotyczy załączników do wniosku przyznanie 

pomocy, które winny być wypełnione przez Wnioskodawcę; 

 Brak podpisów Wnioskodawcy w wymaganych polach na dokumentach 

aplikacyjnych stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie pomocy; 

Załączniki do wniosku o 

przyznanie pomocy 
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 Błędne, nierynkowe założenia w biznesplanach dotyczące planowanych 

kosztów prowadzenia działalności i spodziewanych przychodów; 

 Niedołączanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez Wnioskodawcę określonych kryteriów wyboru operacji; 

 Brak spójności w zakresie opisu spełniania poszczególnych kryteriów 

wyboru operacji pomiędzy zapisami w fiszce projektowej i we wniosku o 

przyznanie pomocy; 

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w „Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. 

 
 


