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Najcz��ciej popełniane bł�dy przez wnioskodawców Działania 3.4 ZPORR 

 
BŁ�DY OCENY FORMALNEJ (bł�dy w pkt. 1-4 powoduj� natychmiastowe 

odrzucenie wniosku) 

 

1. Wersja elektroniczna wniosku niezgodna z wersj� papierow�, wersje papierowe 

(oryginał i kopie) s� inne - niezgodno�� sum kontrolnych. 

 

2. Wydruk wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Generatora Wniosków jest 

wydrukiem próbnym. 

 

 

3. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nie jest wypełniony w Generatorze 

Wniosków, ale na formularzu tekstowym Word lub innym. 

 

4. Nieuprawniona kategoria beneficjenta, bł�dny rodzaj projektu, niespełnione 

kryterium geograficzne lub warto�ciowe okre�lone dla Działania 3.4. oraz bł�dy 

stoj�ce ewidentnie w sprzeczno�ci z dokumentami programowymi ZPORR, i których 

w �aden sposób nie mo�na poprawi�. 

 

5. Brak elektronicznej wersji biznes planu. 

 

6. Kopie dokumentów nie potwierdzone za zgodno�� z oryginałem. 

 

7. Wniosek lub oryginały zał�czników nie parafowane na ka�dej stronie. 

 

8. Wniosek lub zał�czniki podpisane przez nieuprawnion� osob�. 

 

9. W przypadku spółek cywilnych brak podpisów wszystkich wspólników. 

 

10. Rozpocz�cie inwestycji przed dniem zło�eniem wniosku. 
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11. Dokumenty po�wiadczaj�ce sytuacj� finansow� wnioskodawcy dotycz�ce niewła�ciwych 

okresów. 

 

12. Nieaktualne za�wiadczenia: 

a) za�wiadczenie o niezaleganiu z nale�no�ciami wobec Skarbu Pa�stwa,  

b) za�wiadczenie o niezaleganiu z nale�no�ciami wobec ZUS, 

c) dokumenty rejestrowe wnioskodawcy (odpis z KRS lub za�wiadczenie o wpisie do 

EDG), 

d) za�wiadczenie o numerze identyfikacji REGON. 

 

13. Nieprawidłowo wypełnione tabele finansowe wniosku, monta� finansowy – rozbicie na 

publiczne �rodki wspólnotowe i krajowe, oraz �rodki prywatne. 

 

14. Brak wymaganych zał�czników (szczególnie zał�czników dodatkowych w przypadku 

projektów infrastrukturalnych). 

 

 

15. Niejasne uj�cie kosztów we wniosku (stosowanie zbyt ogólnych kategorii kosztów), 

uniemo�liwiaj�ce sprawdzenie ich kwalifikowalno�ci. 

 

16. Stosowanie własnych wska�ników monitoringowych, niezgodnych z list� standardowych 

wska�ników monitoringowych ZPORR.  

 

 

17. Niewypełnione (puste pola) obligatoryjne rubryki formularza wniosku. 

 

18. W przypadku zakupu pojazdu, brak zagwarantowania, �e pojazd b�dzie u�ytkowany 

jedynie  dla celów okre�lonych w chwili zakupu oraz w granicach strefy zakwalifikowanej 

do obj�cia pomoc�. 

 

19. Bł�dy wynikaj�ce z oczywistych omyłek np. w cz��ciach finansowych. 
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BŁ�DY OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ 
 
1. Projekt polegaj�cy jedynie na zakupie �rodka transportu drogowego. 

 

2. Projekty, które dotycz� inwestycji o rozmiarach nie przystaj�cych do mo�liwo�ci 

przedsi�biorcy i wykonywanej działalno�ci. 

 

3. Projekt polegaj�cy jedynie na zakupie sprz�tu lub budowy nieruchomo�ci na wynajem. 

 

4. Projekt polegaj�cy jedynie na remontach pomieszcze�. 

 

5. Projekt, w którym wydatki nie s� ze sob� bezpo�rednio powi�zane b�d� te� s� zb�dne 

w zasadniczych zamierzeniach projektu-niespójno�� projektu. 

 

6. Biznes plan oraz dokumenty po�wiadczaj�ce sytuacj� finansow� przedsi�biorcy 

przedstawiaj� histori� finansowo-operacyjn� elementów składowych nowopowstałego 

przedsi�biorstwa przed dniem jego rejestracji (np. spółki jawne działaj�ce od dwóch lat 

zało�yły spółk� zo.o. dwa miesi�ce temu, przedkładaj� dokumenty np. rachunek zysków 

i strat, bilans, po�wiadczenie oceny finansowej, za�wiadczenia o niezaleganiu wobec ZUS 

czy Skarbu Pa�stwa na okres przed powstaniem spółki zo.o. tj. spółek jawnych). 

 

7. Bł�dne zakwalifikowanie wydatków do refundacji-niezgodno�� z dokumentami 

programowymi. 

 

 


