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Plan prezentacji

1. Ogólne informacje dotyczące składania wniosku;

2. Przedstawienie struktury wniosku o 

dofinansowanie;

3. Ważne dokumenty;

4. Najczęściej pojawiające się błędy.



Informacje ogólne

Formularz wniosku o dofinansowanie odpowiada, 

co do zasady, załącznikowi nr II do Rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 

20 stycznia 2015



Informacje ogólne

wniosek o dofinansowanie składany jest za pośrednictwem 

Generatora wniosków o dofinansowanie (dalej GWD)

jedynie w formie elektronicznej (za 

pośrednictwem GWD) w przypadku 

podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy o podpisie 

elektronicznym

w innym przypadku – elektroniczną wersję 

(za pośrednictwem GWD) oraz jeden 

egzemplarz papierowej wersji formularza 

wniosku o dofinansowanie wraz z 

wymaganymi załącznikami złożoną zgodnie 

z regulaminem naboru

w przypadku projektu dużego na etapie 

przekazywania wniosku o dofinansowanie do 

IZ celem dalszego przekazania wniosku do 

KE, należy dołączyć analogiczną wersję 

papierową wniosku o dofinansowanie oraz 

elektroniczną wersję wniosku i załączników 

przekazywanych do KE



Struktura wniosku

1. Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją 

jego wypełniania (załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu)

2. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie 

do oceny na podstawie kryteriów formalnych i 

merytorycznych I  i II stopnia (załącznik nr 3 i 3.1 

(wzory załączników) do Regulaminu Konkursu).

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-

wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/



Ważne dokumenty
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 

2014-2020

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-

kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-programu-operacyjnego-

infrastruktura-i-srodowisko-na-lata-2014-2020-projekt/

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 wraz z 

załącznikami

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-

priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-

2020/

„Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich 

łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski 

żywiołowe” dostępny na portalu KLIMADA pod adresem: 

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/perspektywa-

finansowa-2014-2020/

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-na-lata-2014-2020-projekt/
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/perspektywa-finansowa-2014-2020/


Najczęściej występujące błędy

1. Brak podpisów, parafek i stempli;

2. Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem;

3. Niezgodność wersji papierowej z wersją GWD 

(załączniki);

4. Brak wymaganych załączników;

4. Brak pełnomocnictw;

6. Błędy rachunkowe;

7. Wysłanie wersji papierowej po terminie.



Dziękuję za uwagę!

Justyna Koźbiał


