
Najczęściej popełniane błędy związane 
z wypełnianiem wniosku o wybór operacji 
oraz podczas realizacji i rozliczania operacji  

Poznań, 17 grudnia 2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.



Wniosek o wybór operacji
• błędna nazwa i adres Partnera KSOW lub dodatkowych Partnerów KSOW

(muszą być literalnie zgodne z danymi wskazanymi w bazie Partnerów KSOW)

• błędne lub brak kwoty budżetu operacji oraz kwoty kosztów kwalifikowalnych
(brak spójności z danymi ujętymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym)

POLE: „Kwota kosztów kwalifikowalnych w 2020 r.” oraz „Kwota kosztów kwalifikowalnych w 2021 r.” 
należy wypełnić wyłącznie w przypadku operacji dwuletniej.  

POLA: „Etapy realizacji operacji” – jeżeli operacja nie będzie realizowana w etapach, pola te 
pozostawiamy puste lub wpisujemy n/d. 

• brak spójności celów operacji z priorytetem PROW 

• brak spójności celów operacji z celami KSOW

• brak uzasadnienia wyboru grupy docelowej 
(biorąc pod uwagę cele, tematy oraz przewidywane efekty realizowanej operacji)

• podpisywanie formularza wniosku przez osoby nieupoważnione 
do reprezentowania Partnera KSOW



Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji 
„Zestawienie rzeczowo-finansowe” 

• brak uzasadnienia/niedostateczne wyjaśnienie racjonalności 
ponoszonych kosztów

(należy podać z czego wynika wysokość danego kosztu, wskazując metody rozeznania rynku, nazwy 
wykonawców (sprzedających usługi/towary) ,u których dokonano rozeznania rynku z podaniem proponowanych 

cen oraz uzasadnienie dokonanego wyboru cenowego; wystarczające jest podanie kosztu uśrednionego)

• brak rozeznania rynku u trzech oferentów

• pojawianie się kosztów niekwalifikowalnych (tzw. inwestycyjnych) 
(Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 z 11 czerwca 2019 r.) 



NOWOŚĆ: usługa kompleksowa 
(obejmuje w sobie kilka usług lub dostaw cząstkowych)

Kolumnę 3 – „Jednostka miary” i kolumnę 4 – „Ilość” należy wypełnić dla każdej usługi lub dostawy cząstkowej. 
W pozostałych kolumnach wpisujemy dane dotyczące całej usługi.  



• w przypadku umów cywilnoprawnych kwota netto = kwota brutto, 
w kolumnie VAT wskazujemy 0

Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji "Zestawienie rzeczowo-finansowe"

Lp. Forma realizacji operacji 
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto                  

(zł)

Kwota netto 

(zł)

 Kwota 

VAT                     

(zł)

Kwota 

brutto                   

(zł)

Kwota kosztów 

kwalifikowalnych                     

(zł)
Uzasadnienie racjonalności kosztu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Konferencja 

2.3
Ekspert z zakresu produktu 

lokalnego
szt. 1 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00

Uzasadnienie racjonalności kosztu – należy 

wykazać, że dany koszt odpowiada cenom 

rynkowym. Z § 11 rozporządzenia PT 

wynika bowiem, że racjonalny jest ten koszt, 

którego wysokość odpowiada jego wartości 

rynkowej, a tylko koszt uznany przez 

jednostkę oceniającą wniosek za racjonalny 

zostanie uwzględniony. Należy podać z czego 

wynika wysokość danego kosztu, wskazując 

metody rozeznania rynku, nazwy 

wykonawców (sprzedających usługi/towary), 

u których dokonano rozeznania rynku, z 

podaniem proponowanych cen oraz 

uzasadnienie dokonanego wyboru cenowego. 

Wystarczające jest podanie kosztu 

uśrednionego.



Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji 
„Wkład własny”

Jest załącznikiem OBOWIĄZKOWYM!!, jeżeli partner KSOW deklaruje wykorzystanie wkładu 
własnego w realizacji operacji lub w realizacji operacji weźmie udział dodatkowy partner KSOW.

• w kolumnie 3, formy realizacji operacji nie były tożsame z formami 
wybranymi w części III pkt. 7 wniosku oraz  z opisanymi 

w załączniku nr 3 do wniosku

• w kolumnie 4, brak szczegółowego uzasadnienia zgodnie z instrukcją
(nazwa wkładu własnego dodatkowego partnera KSOW powinna wynikać wprost z jego zadań, jakie zostały 

wymienione we wniosku w części IV pkt 2-4 w polu „Rola w realizacji zadań”)

• brak szczegółowego sposobu kalkulacji w kolumnie 5 
(należy wykazać z czego wynika wysokość wkładu własnego, która powinna być racjonalna) 



Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji 
„Formy realizacji operacji”

• poszczególne wiersze do danej formy były niewypełnione zgodnie 
z instrukcją

(Wiersz „Inne zadania” bardzo często pomijany. Należy tutaj wskazać elementy mające wpływ na realizację 
danej formy i cenę, wskazać ich wartość dodaną, wymienić zadania realizowane w ramach wkładu własnego. 

W tym wierszu należy wymienić wszystkie dodatkowe aspekty, które nie zostały wymienione w innych 
wierszach, np. „Wyżywienie”, „Zakwaterowanie” czy „Transport”.)

• brak wskaźników dla każdej zadeklarowanej formy realizacji operacji:
o podać wskaźnik realny do osiągnięcia,

o po zrealizowaniu operacji, na etapie refundacji można wykazać większy.



Realizacja oraz rozliczanie operacji
Wniosek o refundację



Wniosek o refundację

Numer wniosku

data przyjęcia i podpis

3. Adres siedziby, prowadzenia działalności albo zamieszkania

 Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

 Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

5.  Dane osób upoważnionych do reprezentacji 

Nazwisko Pierwsze imię

6.  Dane osób upoważnionych do kontaktu

Nazwisko Pierwsze imię

data podpis Partnera KSOW

3, 4 niepotrzebne usunąć; w miejsce kropek wstawić cyfrę

5. Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z §4 ust. 1 Umowy (zł)

6. Termin rozpoczęcia realizacji operacji/...etapu operacji
3
 zgodnie z §5 ust. 1 Umowy

7. Termin zakończenia realizacji operacji/...etapu operacji
4
 zgodnie z §5 ust. 1 Umowy

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O REFUNDACJĘ
1. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana refundacja

5.1. Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych w 2020 r. zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 Umowy (zł)

5.2. Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych w 2021 r. zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2 Umowy (zł)
2

2 Wiersz 5.1 i 5.2 wypełnia się w przypadku operacji dwuletniej

2. Wnioskowana kwota kosztów kwalifikowanych do refundacji (zł)

3. Zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowanych do refundacji (zł)

4. Data zatwierdzenia wniosku o refundację 

III. DANE Z UMOWY NA REALIZACJĘ OPERACJI

1. Numer umowy

5. Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia wniosku o refundację
1 Ten wiersz należy wypełnić tylko w przypadku realizacji operacji w etapach.  

4. Data zawarcia aneksu/Daty zawarcia aneksów (jeśli dotyczy)

2. Data zawarcia umowy

3. Numer aneksu/Numery aneksów (jeśli dotyczy)

Adres e-mail

Stanowisko

adres e-mail, numer telefonu

1. Nazwa, firma albo imię i nazwisko

2. Numer NIP albo PESEL

Nr telefonu

Województwo

Adres e-mail

4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż w pkt. 3)

Nr telefonu

Województwo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH PLANU 

DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH 

NA LATA 2014–2020

PLAN OPERACYJNY NA LATA 2020–2021

Potwierdzenie przyjęcia wniosku

………………………………

3. Tytuł operacji

II.DANE PARTNERA KSOW

I CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Etap realizacji operacji
1

wybierz właściwy

2. Rodzaj składanego wniosku 

Wybierz właściwy

• wnioskowana kwota kosztów kwalifikowalnych do 
refundacji w części IV punkt 2 nie była tożsama z kwotą 

widniejącą w zestawieniu faktur lub równoważnych 
dokumentów księgowych oraz w zestawieniu rzeczowo-

finansowym 

NOWOŚĆ:
• punkt 5.1. oraz 5.2 

(wypełniane tylko w przypadku operacji dwuletniej!!)

• data i podpis Partnera KSOW



Zał. V. Zestawienie faktur lub równoważnych 
dokumentów księgowych

• brak WSZYSTKICH nazw dostaw/usług z faktur lub WSZYSTKICH ich numerów, 
w przypadku nazw nie były one TOŻSAME z załączonymi fakturami 

(np. Książka „Historia Polski” – wpisujemy całą nazwę, a nie tylko książka) 

• zapłaty po terminie wskazanym na fakturach
(w przypadku zapłaty w dwóch transzach należy wskazać daty zapłaty obu transz)
(w przypadku umów cywilno-prawnych należy wskazać daty zapłaty za US i ZUS)

• brak zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku 
(zgodnie z zasadami matematycznymi)

• numer postępowania wskazujemy tylko w przypadku postępowań 
przeprowadzonych w oparciu o pzp lub tryb konkurencyjny, w przypadku 

rozeznania rynku wpisujemy n/d



Zał. VI. Zestawienie rzeczowo-finansowe

• brak tożsamości z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy 

(UWAGA!: Zgodnie z § 14 ust. 4 umowy, istnieje możliwość wystąpienia 
o aneks, najpóźniej z dniem złożenia wniosku o refundację)

„Zmiana polegająca na przesunięciu w załączniku nr 1 do Umowy pomiędzy pozycjami kosztów oraz 
w ramach jednej pozycji kosztu, jak również na zmianie jednostki miary lub ilości, pozostająca bez 

wpływu na zmianę nazwy i rodzaju kosztu w tym załączniku, a także zmiana terminu realizacji  etapu 
operacji (dodaje się jeżeli operacja realizowana jest w etapach), wymaga akceptacji Województwa”.

• brak zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku 
(zgodnie z zasadami matematycznymi)



Zał. VIII. Oświadczenie Partnera KSOW

• punkt 2:

 brak nazwy jednostki, z którą Partner KSOW zawarł umowę na realizację operacji

 brak odpowiednich skreśleń, zarówno w pierwszej  części tego punktu, jak i w drugiej

• punkt 5:

 brak odpowiednich skreśleń, zarówno w pierwszej  części tego punktu, jak i w drugiej

 brak cyfr, którymi na dokumentach księgowych, wymienionych w części V (zestawienie 
faktur lub równoważnych dokumentów księgowych), oznaczono albo konto analityczne, albo kod 

rachunkowy

UWAGA!: Wszystkie koszty związane z realizacją operacji (koszty kwalifikowalne) należy księgować na wyodrębnionym 
koncie księgowym. Na etapie refundacji należy przedstawić zakładowy plan kont, wydruk z konta dla partnerów 

KSOW, którzy prowadzą pełną księgowość lub zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dla 
partnerów KSOW, którzy nie prowadzą pełnej księgowości.





Załącznik nr 1 „Wkład własny”

• brak dokumentów potwierdzających wykorzystanie wkładu własnego 
(jeśli dotyczyło)

PRZYKŁAD: wynajem sali na podstawie cennika danej instytucji, cennik musi być dołączony, jako 
dokument do wniosku o refundację

• „Forma realizacji operacji, w ramach której został wykorzystany wkład 
własny” w kol. 3 oraz „Sposób i zakres wykorzystania wkładu 

własnego” w kol. 4 nie były tożsame z wkładem własnym 
deklarowanym na etapie wyboru operacji

• brak przedstawienia „Sposobu kalkulacji wkładu własnego” w kol. 5



Załącznik nr 4 „Sprawozdanie końcowe 
z realizacji operacji”

• nazwy dodatkowych Partnerów KSOW zaangażowanych w realizację operacji nie 
były zgodne z nazwami we wniosku o wybór operacji

• brak opracowań wyników ankiet ewaluacyjnych 
(w przypadku formy realizacji operacji, jaką jest szkolenie, warsztat, seminarium opracowanie wyników 

ankiety ewaluacyjnej jest OBOWIĄZKOWE!)

• nie dostarczano prezentacji (jeśli dotyczyło) w formie elektronicznej 
(należy pamiętać o właściwej wizualizacji pierwszego slajdu prezentacji!)

• brak CV wykładowców
(w przypadku kosztów kwalifikowalnych jest to OBOWIĄZKOWE!)

• w całym sprawozdaniu brak odniesienia do efektów ZREALIZOWANYCH, odnoszono 
się do ZAKŁADANYCH na etapie wyboru - EFEKT KOPIUJ-WKLEJ

(ale UWAGA!: Zgodnie z §3, ust. 2 umowy Partner jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników 
określonych we wniosku)



Informacje szczegółowe nt. zrealizowanych form 
operacji

(Formy zrealizowanej operacji)

Forma zrealizowanej operacji

TABELA I - SZKOLENIE / SEMINARIUM / WARSZTAT / SPOTKANIE

Temat

Data i miejsce

Grupa docelowa

Liczba szkoleń / 

seminariów / 

warsztatów / 

spotkań

Łączna liczba 

uczestników

w tym: liczba 

przedstawicieli LGD

w tym: liczba 

doradców 

Elektroniczna 

platforma 

szkoleniowa

Zasoby kadrowe 

niezbędne do 

realizacji operacji

Wyżywienie 

Zakwaterowanie

Transport

Liczba i wyposażenie 

sal

Inne zadania



• załączanie pustych, niewypełnionych tabel
(Do sprawozdania należy załączyć tylko te tabele, które zostały wypełnione)

• brak dokumentów potwierdzających realizację operacji
(UMOWA: § 8 – Warunki refundacji kosztów, punkt 3 – Dokumentami potwierdzającymi 

zrealizowanie operacji/etapu operacji są…) 

„ŁATWO ZAŁOŻYĆ – TRUDNO UDOKUMENTOWAĆ” 

Dokumenty potwierdzające realizację formy Wybór

Kopie list obecności uczestników

Kopie listy zakwaterowania (jeśli dotyczy)

Zdjęcia w postaci cyfrowej dokumentujące przebieg operacji, w tym z widoczną

wizualizacją PROW 2014–2020

Kopie lub wersja elektroniczna materiałów szkoleniowych, konferencyjnych,

informacyjnych, (jeśli dotyczy)

Kopie CV, dokumentów lub oświadczenie potwierdzających posiadane kwalifikacje

przez osoby biorące udział w realizacji operacji, np. wykładowców, ekspertów (jeśli

dotyczy)

Kopie lub skany certyfikatów lub dyplomów uczestników operacji potwierdzających

ukończenie lub udział w danej formie realizacji operacji lub lista osób, które otrzymały

certyfikaty lub dyplomy (jeśli dotyczy)

Wersja elektroniczna prezentacji, abstraktów lub streszczeń wykładów (jeśli dotyczy)

Program szkolenia, seminarium, warsztatu, spotkania (jeśli dotyczy)

Ulotki, plakaty, zaproszenia itp. w wersji elektronicznej lub papierowej (jeśli dotyczy)

Inne dokumenty konieczne do udokumentowania realizacji operacji



Kopie faktur lub dokumentów księgowych
(w tym również rachunków do umów cywilno-prawnych)

Niezbędne minimum opisu dokumentu powinno zwierać:

• tytuł realizowanej operacji

• nr i data zawarcia umowy na realizację operacji

• informację „Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy 
Technicznej PROW na lata 2014-2020”

• dekretację (jeżeli dotyczy) oraz nr księgowy dokumentu

• informację o poprawności formalnej i merytorycznej dokumentu

• adnotację o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu)

• kwotę kosztu kwalifikowanego

• opis związku kosztu z umową – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której pozycji 
z zestawienia rzeczowo-finansowego odnosi się koszt

• numer postępowania zgodny z numerem wykazanym w wykazie postępowań 
przeprowadzonych w trybie ustawy pzp albo konkurencyjnym trybie wyboru 

wykonawców, jeżeli został nadany.



• adnotację, że, np. „odebrano bez zastrzeżeń”, „wykonano zgodnie 
z umową” lub protokoły odbioru 

• adnotację wskazującą odpowiedni numer rachunku analitycznego 
albo kodu rachunkowego, albo adnotację wskazującą odpowiedni 
numer pozycji w prowadzonym przez Partnera KSOW zestawieniu 

faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, dokumentującym 
koszty poniesione na realizację operacji



• brak specyfikacji wystawionych przez dostawcę do faktur na kwotę, 
których składają się poszczególne elementy

w przypadku, gdy na etapie wniosku o wybór operacji zaplanowano zakup kompletu 
składającego się np. z 1000 sztuk, na etapie rozliczenia przedstawiając fakturę, 

na której znajduje się jednostka miary: komplet i ilość: 1, należy przedstawić 
specyfikację, z której będzie wynikała liczba sztuk 

informację taką można zawrzeć też w nazwie usługi lub w polu: uwagi, ewentualnie 
może to wynikać z protokołu odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia 

faktury



W UWAGACH MOŻNA 
DOPRECYZOWAĆ



•w przypadku, gdy na fakturach widniała data wystawienia i data 
sprzedaży, to data sprzedaży była późniejsza niż data, kiedy faktycznie 

odbywało się dane wydarzenie



natomiast faktura za dostawę materiałów potrzebnych 
do zorganizowania wydarzenia może mieć datę sprzedaży wcześniejszą 

lub taką samą jak wydarzenie



Inne załączniki

• brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie do poświadczania 
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do wniosku

• brak dokumentu potwierdzającego numer rachunku bankowego, 
na który będzie przekazana refundacja

• brak dokumentów potwierdzających, że w kwotach brutto przelewów 
dotyczących płatności podatku dochodowego oraz ubezpieczenia 

społecznego zawierają się kwoty wynikające z obowiązkowych składek 
z tytułu realizacji umów zlecenia



• brak zrzutów ekranów (screenów) potwierdzających zamieszczenie 
informacji o realizowanych operacjach na swoich stronach internetowych 

(informacje te są również zamieszczane na portalu KSOW)



Logowanie
(zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020)

• brak ologowanych zdjęć (lub zdjęcia nieczytelne), potwierdzających 
wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym 
(logowanie musi być widoczne, możliwe do weryfikacji pod względem poprawności, 

zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020)

• brak sloganu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

• zamieszczanie wizualizacji w sposób budzący wątpliwości, co do 
trwałości i widoczności

(np. przy nagrodach rzeczowych, takich jak: książki, puchary, gadżety)  
ologowane powinny być także same produkty, a nie tylko ich opakowania)



Zgodnie z księgą wizualizacji: 

„W zestawie kilku znaków, znak UE zawsze występuje po lewej stronie, 
logo PROW 2014-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki / logo, 

rozmieszczony w równej odległości. Przy stosowaniu zestawienia kilku 
znaków/logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie 

mogą być większe od symbolu UE (mierzone wysokością).
W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych

niedopuszczalne jest wyodrębnianie jednego z logotypów poza ciąg 
znaków.”



Dziękuję za uwagę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


