
Najczęstsze błędy we wnioskach o 
przyznanie pomocy



Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania 
pomocy

• Przekroczenie terminu na dokonanie uzupełnień!
• Nieuzupełnienie wszystkich uchybień/braków.
• Niezgodność operacji z zakresem przyznania pomocy, 

określonym w rozporządzeniu.
• Dokonywanie istotnych zmian we wniosku, nie 

wynikających z wezwań SW.



Błędy we wniosku:

• Pozostawianie pustych pól we wniosku (kreski/zera).
• Brak numeru identyfikacyjnego/błędny numer 

identyfikacyjny.
• Dane identyfikacyjne wnioskodawcy niepełne lub 

niezgodne z załączonymi dokumentami i danymi w 
ewidencji producentów.

• Wypełnianie pól, które nie dotyczą Wnioskodawcy 
(obywatelstwo, kod PKD, adres do korespondencji)



Błędy we wniosku:

• Błędnie sformułowany tytuł operacji.
• Błędnie sformułowane cele operacji.
• W przypadku operacji inwestycyjnych – błędne numery 

działek ewidencyjnych, brak numerów obrębów 
geodezyjnych.

• W przypadku operacji miękkich – wpisywanie danych, 
które nie są wymagane (określamy tylko miejscowość).



Błędy we wniosku:

• Wskazywanie kilku niespójnych zakresów operacji.
• Nierealne terminy zakończenia realizacji operacji.
• Błędy rachunkowe we wniosku i niespójność danych 

finansowych w załącznikach i poszczególnych sekcjach 
wniosku.

• Brak wskazania numerów i kwot pozostałych wniosków o 
przyznanie pomocy złożonych w ramach danego naboru 
wniosków.



Błędy we wniosku:
• Błędne wskazywanie źródeł współfinansowania operacji.
• Błędne wyliczenie wnioskowanej kwoty pomocy 

(zaokrąglenia).
• Błędne wypełnienie sekcji „Opis operacji” (odniesienia 

do LSR, referowanie historii wnioskodawcy lub 
przyszłych planów, „utwory literackie”).

• Brak specyfikacji i parametrów kosztów w „Opisie 
zadań”.

• Mylenie kwot brutto i netto lub niespójne ich wyliczanie.



Błędy we wniosku:

• Niespójność danych w Opisie zadań i Zestawieniu 
rzeczowo-finansowym (kolejność, numeracja, nazwy, 
jednostki miary, kwoty).

• Brak wyliczenia limitów dla wkładu niepieniężnego i 
kosztów ogólnych lub błędne ich wyliczenie.

• Błędnie wyliczana wartość w kolumnie „w tym VAT”.
• Brak dokumentów potwierdzających przyjęty poziom 

cen!



Błędy we wniosku:
• Niepotrzebne umieszczanie na liście dodatkowych 

załączników, dokumentów wymaganych przez LGD do 
oceny operacji.

• Błędna liczba załączanych dokumentów.
• Podpisywanie wniosku w ramach uzupełnień na 

nieaktualnej (pierwotnej) dacie.
• Brak miejscowości przy podpisie.
• Nieczytelny podpis Wnioskodawcy lub brak podpisów 

osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.



Błędy w załącznikach do wniosku:

• Błędne potwierdzanie za zgodność z oryginałem!
• Brak czytelnych podpisów Wnioskodawcy.
• Wpisywanie nieaktualnych dat.
• Nie dostarczanie wymaganych załączników.
• Braki w załącznikach (skreślenia, puste pola, braki w 

kosztorysie).
• Nieaktualne załaczniki.



Dziękuję za uwagę


