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SKŁADANIE WNIOSKU

 Procedura uzy-
skania pełnej zgodności formalnej 
złożonej dokumentacji aplikacyjnej 
z regulaminem konkursu opiera się 
przeważnie na jednorazowej możli-
wości dokonania tzw. poprawek for-
malnych. 
Bardzo ważna w tego typu przypad-
kach jest sama definicja uchybień 
o zasadniczym charakterze – tego 

typu błędów nie można bowiem po-
prawiać. 

Istotne uchybienia  
dyskwalifikują wniosek

Jeżeli nieprawidłowość dotyczy np. 
niewłaściwego typu wnioskodawcy 
dla danego konkursu (np. dopusz-
czone są wyłącznie przedsiębiorstwa  

mikro, a wniosek złoży firma średnia), 
będzie wtedy uznane to za uchy bienie  
o zasadniczym charakterze. W niektó-
rych konkursach za takie uważa się 
również np. niedołączenie kluczowego 
załącznika, jakim jest biznesplan. 

Wezwanie do usunięcia 
błędów formalnych 

W przypadku innych błędów (np. 
błędy rachunkowe, nieuzupełnienie 
niektórych pól, błędne wypełnienie 
oświadczeń lub ich niedostarczenie) 
wnioskodawca jest wzywany do usu-
nięcia tych uchybień w określonym 
terminie. Wezwanie może nastąpić  
w formie faksu oraz za pomocą poczty 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej. 
Niestety nie mamy jednolitego ter-
minu na uzupełnienie dokumen-
tacji aplikacyjnej. Jak pokazuje do-
świadczenie, w wielu projektach czas 
wyznaczany do usunięcia uchybień 
waha się od 3 do nawet 30 dni. 

Gdy potencjalny beneficjent wpro -

wadzi poprawki wykraczające poza 

postulowane przez instytucję po śred-

niczącą/zarządzającą, wniosek o do-

finansowanie podlegaodrzuceniu.

Tylko jednorazowe  
poprawki są dopuszczalne 

Konkretne uchybienia w dokumen-
tach aplikacyjnych można poprawiać 
tylko raz. Co więcej dokonywanie 
korekt może być związane wyłącznie 
z punktami wniosku, które zostały 
wskazane w piśmie informującym 
wnioskodawcę o nieprawidłowościach. 

Podstawa prawna:

-

P Y T A N I E 

Moja firma po raz pierwszy ma zamiar spróbować aplikować o fundusze 

europejskie. Procedura wydaje się być dość skomplikowana i wymagająca  

skompletowania bardzo dużej ilości różnorodnych dokumentów. Czy w przy-

padku ewentualnej pomyłki z naszej strony, a dokładnie popełnienia jakie goś 

błędu formalnego podczas składania wniosku o dofinansowanie można go 

poprawić? Czy też od razu musimy liczyć się z jego odrzuceniem?

Wszystko oczywiście zależy od danego przypadku oraz od konkretnego 

konkursu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Można jednak stwierdzić, 

że praktycznie wszystkie regulaminy poszczególnych naborów dopusz-

czają możliwość dokonania poprawek we wniosku o dotację. Możliwe 

jest też, pod pewnymi warunkami, dokonanie poprawek przez przyszłego 

beneficjenta.

FU 04.indd   8 14-06-12   10:47


