
Informacje ogólne:

Przygotowując wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

należy kierować się zasadami określonymi przede wszystkim w:

 Dokumentacji konkursowej danego konkursu, w szczególności w Regulaminie Konkursu,

 Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020,

 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane 

przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie rewitalizacji w programach 

rewitalizacyjnych na lata 2014-2020,

 Wytycznych horyzontalnych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,

 Wytycznych Ministerialnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

 przepisach prawa wspólnotowego i krajowego.

Najczęściej popełniane błędy 
przy przygotowywaniu, składaniu i poprawie 

wniosków o dofinansowanie



Opracowanie wniosku o dofinansowanie – zgodnie z ww. dokumentami

zamieszczonymi na stronie internetowej RPO WP 2014-2020

www.rpo.podkarpackie.pl.

Informacje o wszelkich zmianach ww. dokumentów zatwierdzonych przez IZ RPO

WP 2014-2020 będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej RPO WP

2014-2020 www.rpo.podkarpackie.pl.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pomocą udostępnionego do tego celu

Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020),

dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/.



 A.3 - nieprawidłowo wpisany tytuł projektu – (np. cały tytuł napisany dużymi literami lub 

ujęty w cudzysłów),

 A.6, A.7 - pola wniosku uzupełnione niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (np. nie 

wybranie właściwych lub niespójnych z SW  powiązań ze strategiami, błędnie wybrany typ 

projektu, typ obszaru realizacji, kod interwencji),

 A.8, A.10 - niewłaściwie wpisane dane dot. Wnioskodawcy (np. błędny NIP, regon, adres),

 A.8 - niewłaściwie przyporządkowana forma własności czy też forma prawna (w przypadku 

JST właściwa forma prawna – wspólnota samorządowa),

 niekwalifikowalność partnera - partner musi wpisywać się w katalog beneficjentów zgodnie 

z SZOOP i musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie według zasad 

określonych w Regulaminie Konkursu,

 A.8 - podawanie rachunku bankowego niewydzielonego na potrzeby projektu,

 A.11 - (Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy) - wpisanie 

osoby, której udzielono pełnomocnictwa np. do podpisu wniosku, zamiast osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wnioskodawcy,

Błędy w składanych wnioskach o dofinansowanie



 B.1 - niekompletny opis zakresu rzeczowego projektu - zbyt ogólny opis działań 

planowanych do realizacji w ramach wyodrębnionych zadań, 

 B.2 - brak wskazania terminów i podmiotu/ów realizujących dane zadanie,

 B.2 - „sztuczne” mnożenie ilości zadań w ramach projektu (planowanie udzielenia kilku 

tożsamych zamówień [zadań] w tym samym czasie),

 B.2 - nie pokrywanie się zadań we wniosku z przeprowadzanymi przetargami 

(zadanie = przetarg),

 B.3 - błędnie wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego (należy wybierać: 

Procedura na podstawie Wytycznych IZ RPO WP / MR),

 C.1 - błędna data rozpoczęcia realizacji projektu,

 C.2, C.3 - brak wykazania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu adekwatnych do 

zakresu rzeczowego projektu,  

 C.3 - nieprawidłowe określanie roku bazowego, docelowego, n+1, niezgodnie z 

Instrukcją do wypełniania wniosku o dofinansowanie,

 C.2, C.3 - nieuzasadnione zmiany wskaźników i ich wartości,

 D.2 - błędne zaznaczenie czy wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, czy 

wnioskodawca ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT,

 część D - błędy obliczeniowe w tabelach finansowych wniosku,

Błędy w składanych wnioskach o dofinansowanie



 D.3 - w sytuacji, gdy jednym zamówieniem objęte są roboty budowlane i wyposażenie 

ruchome brak wydzielenia tych kwot (wówczas w ramach jednego zadania należy 

wydzielić wiersz dot. robót budowlanych i drugi wiersz dot. dostaw i przyporządkować 

tym wierszom odpowiednie kwoty),

 D.3 - brak opisu lub błędny opis wydatków niekwalifikowanych w polu pod tabelą,

 D.3 - samodzielne zwiększanie / zmniejszanie wartości kosztów całkowitych lub 

odejmowanie / dodawanie nowych wydatków kwalifikowanych i/lub niekwalifikowanych,

 D.3 - zmiany kwoty dofinansowania w ramach poprawek wniosku celem utrzymania 

maksymalnej możliwej kwoty dofinansowania,

 część D - nie wybieranie opcji „przelicz tabelę”, tam gdzie wymaga tego pole formularza,

 D.8 - błędne wskazanie źródła finansowania wydatków (np. w przypadku uzyskania 

dodatkowych środków z Ministerstwa, należy w ramach wiersza „budżet państwa” 

wydzielić kolejny wiersz wskazując w nim nazwę dysponenta),

 D.9 - brak wypełnienia wkładu UE w wierszu „w tym bez pomocy publicznej”,

 E.1 - nieprawidłowo odznaczone pola dot. załączników,

 G.1 - brak podpisu i/lub daty przy podpisie,

 G.1 - podpisanie wniosku przez osobę nieupoważnioną.

Błędy w składanych wnioskach o dofinansowanie



Błędy dot. kwalifikowalności wydatków:

 przekroczenie limitów przeznaczonych na poszczególne kategorie wydatków np. Studium 

wykonalności, wydatki na lokalną infrastrukturę drogową, zakup nieruchomości, 

maksymalna wartość zadań w ramach kultury,

 ujęcie w ramach wydatków kwalifikowanych wydatków niekwalifikujących się zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 

2014-2020  oraz Katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR (brak przeniesienia 

do wydatków niekwalifikowanych pomimo wezwania w pismach),

 kwalifikowalność wydatków w ramach promocji projektu – (np. tablice w projektach poniżej 

500 tyś. Euro),

Uwaga!

W przypadku przesunięcia części wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych 

poziom % dofinansowania nie może ulec zmianie (musi pozostać na niezmienionym poziomie 

w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku).



Błędy w Studium wykonalności:

 brak informacji o autorze SW,

 zbyt ogólne zapisy podrozdziałów – brak informacji wymaganych Instrukcją do SW,

 brak spójności zapisów z danymi wykazanymi we wniosku oraz załącznikach w zakresie: 

wskaźników, opisu przedmiotu projektu, zakresu finansowego,

 brak konkretnego uzasadnienia dla planowanych do uzyskania wartości wskaźników 

projektu w rozdziałach 2.2 Przedmiot i produkty projektu 2.3 Rezultaty projektu,

 nieprecyzyjnie i zbyt ogólnie określone źródło pozyskiwania informacji o wskaźnikach 

(wartość wskaźników  powinna wynikać z konkretnych dokumentów, które będą stanowić 

wiarygodny ślad rewizyjny np. w przypadku wskaźników produktu protokoły odbioru),

 brak rozdziału dot. odniesienia się do kryteriów merytorycznych specyficznych,

 w analizie wariantów ograniczanie się jedynie do opisu wariantu inwestycyjnego i 

bezinwestycyjnego,

 brak podania informacji dot. procedur uzyskiwania pozwoleń budowę i zgłoszeń robót 

budowlanych,

 zbyt pobieżne zapisy dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn,

 brak wykazania sposobu i opisu metody wydzielenia / wyłączenia wydatków 

niekwalifikowalnych.



Ogólne:

 brak kompletu załączników,

 brak popisów osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy na wniosku / 

załącznikach,

 brak podpisów Skarbnika na załącznikach nr 12, 18 i 19 (w przypadku JST),

 brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, numeracji stron, dat - na kopii 

dokumentów,

 niespójność informacji podanych w załącznikach z informacjami we wniosku.

Załącznik nr 2 Specyfikacja dot. kryteriów:

 błędy rachunkowe w wyliczeniach wartości kryteriów, błędne zaokrąglenia wartości, 

brak wyliczeń,

 brak wyjaśnień, odniesień do poszczególnych kryteriów, brak zgodności z 

dokumentacją wniosku,

 brak wskazania numerów stron dokumentów źródłowych (przy zmianach Studium, 

brak aktualizacji numerów stron).

Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:

 przedłożenie nieostatecznych  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (na 

etapie oceny formalnej). 

Błędy w załącznikach:



Załącznik nr 5 Pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy:

 przedłożenie nieostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, brak potwierdzenia 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu na 

zgłoszeniu robót budowlanych - ważne w związku z kryterium gotowość do realizacji.

 przedłożenie pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy na niepełny zakres rzeczowy 

projektu (np. brak pozwolenia / zgłoszenia na roboty dot. zagospodarowania terenu).

Załącznik nr 7 Wykaz i wyciąg z dokumentacji technicznej:

 brak dokumentacji technicznej, przedłożenie niekompletnej dokumentacji technicznej 

(również na etapie poprawy wniosku),

 brak informacji w wykazie z dokumentacji technicznej w przypadku, kiedy zakres 

rzeczowy wniosku jest węższy niż dokumentacja techniczna,

 w przypadku posiadania pozwolenia na budowę brak pieczęci odpowiedniego organu, 

potwierdzający, że załączony do wniosku o dofinansowanie wyciąg z dokumentacji 

technicznej stanowi jego załącznik,

 brak opisu technicznego / podpisu opisu technicznego przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia - w przypadku działań, w których nie będzie wymagane zgłoszenie budowy 

ani pozwolenie na budowę.

Błędy w załącznikach:



Załącznik nr 9 Specyfikacja dostaw/usług:

 brak jednostki miary,

 stosowanie nazw własnych,

 błędy rachunkowe,

 sztuczne tworzenie zestawów ze sprzętów/urządzeń/mebli,

 niekompletne/zbyt ogólne opisy głównych parametrów technicznych,

 niekompletne uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych –

najczęściej pomijano odpowiedź na pytanie czy wybrano najbardziej optymalną 

formę pozyskania środków trwałych (zakup, leasing, najem, itd.),

 brak specyfikacji usług (w przypadkach, gdy projekt obejmuje również usługi),

 brak specyfikacji dostaw dla wyposażenia ruchomego uwzględnionego w dok. 

technicznej,

 uwzględnianie w specyfikacji dostaw wyposażenia nieruchomego, ujętego w 

projekcie budowlanym. 

Błędy w załącznikach:



Załącznik nr 10 Mapy i szkice:

 brak map lub brak przedstawienia prawidłowej mapy lokalizującej projekt w najbliższym 

otoczeniu (dołączane zdjęcia satelitarne zamiast map), 

 brak oznaczenia miejsca realizacji projektu na mapach, brak możliwości weryfikacji 

numerów działek na których zlokalizowany jest projekt,

 brak rzutów przedstawiających umiejscowienie zakupywanego sprzętu  w 

pomieszczeniach, w sytuacji gdy projekt obejmuje wyposażenie ruchome,

 brak legendy do map.

Załącznik nr 11 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami:

 niespójność danych dot. nr działek  z zapisami Studium wykonalności, pozwoleń na 

budowę, decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 brak wskazanych w  Oświadczeniu dokumentów potwierdzających tytuł prawny do 

nieruchomości (np. nr ksiąg wieczystych, a w przypadku ich braku: repetytorium aktów 

notarialnych, nr i daty decyzji administracyjnych, umów dzierżawy, itd.),

Uwaga:

Na etapie weryfikacji warunków formalnych IZ może poprosić o dokumenty potwierdzające 

prawo do dysponowania nieruchomościami, np. umowę użyczenia / dzierżawy.

Błędy w załącznikach:



Błędy w załącznikach:

Załącznik nr 12 Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na 

realizację inwestycji:

 w przypadku wnioskodawców innych niż JST brak dołączonych dokumentów 

finansowych (rachunku zysków i strat oraz bilansu za ostatni rok budżetowy zgodnie z 

przepisami o rachunkowości lub w przypadku podmiotów niezobowiązanych do 

sporządzania ww. dokumentów brak informacji określających przychody, koszty, wynik 

finansowy oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok poprzedzający rok 

złożenia wniosku),

 brak podpisu i pieczęci Skarbnika (w przypadku JST).

Załącznik nr 15 Dokumenty określające zasady reprezentacji wnioskodawcy:

 w przypadku wnioskodawców innych niż JST brak dołączenia dokumentów 

potwierdzających stan prawny i zasady reprezentacji wnioskodawcy (np. aktualny 

statut jednostki, umowa spółki, regulamin jednostki budżetowej itd.), a także 

dokumentów rejestrowych wszystkich wspólników, kopii umowy spółki wraz ze 

wszystkimi jej aneksami - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna.



1. Skrupulatne zapoznanie się z dokumentacją konkursową danego naboru, w 

szczególności z Regulaminem konkursu. 

2. Staranne przygotowanie wszystkich załączników poprzez:

 podpisanie, opieczętowanie i potwierdzenie kopii załączników za zgodność z 

oryginałem,

 przedłożenie prawomocnych decyzji dot. zagospodarowania przestrzennego 

(załącznik nr 4),

 przedłożenie kompletnej dokumentacji technicznej dot. inwestycji objętej wnioskiem,

 zachowanie spójności zapisów pomiędzy załącznikami, wnioskiem oraz Studium 

wykonalności.

3. Należy w LSI RPO WP 2014-2020 wybrać właściwy konkursu (konkurs ogólny lub 

konkurs dedykowany dla MOF),

3. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przejść przez 

wszystkie pola formularza elektronicznego (kliknąć przycisk „przelicz”), aby dane zostały 

zaktualizowane.

4. Poprawy formularza wniosku o dofinansowanie należy dokonać w systemie LSI RPO WP 

2014-2020 na wersji umieszczonej w zakładce Wnioski -> Lista wniosków -> Wysłane 

wnioski o dofinansowanie, która posiada status „Skierowany do korekty”. 

Zalecenia dla beneficjentów:



5.   Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WP 2014-2020 należy porównać 

zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 

RPO WP 2014-2020. Wniosek w wersji elektronicznej musi posiadać status „Wysłany”. 

6.   Na etapie poprawy - konsultowanie z pracownikami Departamentu prowadzącymi 

wniosek wszystkich kwestii dot. uzupełnień/poprawy wniosku.

7.   Dokonywać poprawek  należy wyłącznie w zakresie wskazanym w pismach,

8.   Dokonywane poprawki / korekty / uzupełnienia nie mogą prowadzić do zwiększenia 

kwoty żadnego z wydatków kwalifikowanych w stosunku do pierwotnej wersji wniosku, 

a także poziomu dofinansowania. 

9. Uwzględnianie limitów dot. kwoty dofinansowania oraz minimalnej kwoty wydatków 

kwalifikowanych, limitów na lokalną infrastrukturę drogową i na zadania w zakresie 

kultury.

10. Przeanalizowanie kwalifikowalności zakresu rzeczowego.

11. Przeanalizowanie kwalifikowalności partnera.

12. Bieżące, bez zbędnej zwłoki uzupełnianie dokumentów „środowiskowych” – zgodnie z 

wezwaniem Departamentu Ochrony Środowiska  - Opinia o spełnieniu procedur 

środowiskowych niezbędna do podpisania umowy o dofinasowanie projektu.  

Zalecenia dla beneficjentów:



Dziękuję za uwagę

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego

www.rpo.podkarpackie.pl

pi@podkarpackie.pl


