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Nie warto czekać do ostatniego dnia na wysłanie 
wniosku  
W zależności od programu dotacyjnego poszczególne elementy aplikacji 
mogą się nieznacznie różnić, jednak co do podstawowych elementów 
pozostają bardzo zbliżone. Charakteryzują się także tym, że formę gotową 
wniosku rejestruje się u grantodawcy poprzez jego przesłanie w formie 
elektronicznej. Przesłanie po danej wyznaczonej godzinie dyskwalifikuje 
daną aplikację jako zarejestrowaną po odpowiednim czasie.  

 

Celem odpowiedniej konstrukcji aplikacji pozwalających składać wnioski o 
dofinansowanie jest przede wszystkim narzucenie identycznego dla wszystkich 
aplikujących schematu składanego wniosku oraz opracowanie w identyczny 
sposób skondensowanych danych na temat proponowanego projektu. Ma to na 
celu ujednolicenie form przedstawienia projektu w jego zasadniczych 
elementach, co pomaga w jego ewaluacji i punktowaniu.  

 

Poszczególne elementy aplikacji  

Podstawowe elementy wniosku aplikacyjnego to:  

1) szczegółowy opis projektu – uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, cele 
projektu,  
2) opis grupy docelowej, 
3) opis działań w ramach projektu,  
4) oczekiwane rezultaty i produkty projektu, 
5) budżet ogólny i szczegółowy projektu wraz z ich dokładnym 
uzasadnieniem, 
6) harmonogram działań projektowych,  
7) potencjał wnioskodawcy oraz 
8) metody zarządzania projektem. 
 

Udogodnienia dla wnioskujących  

Wnioski w formie elektronicznej ujednolicają nie tylko formę aplikacji, ale także 
ich objętość, przypisując sztywno wielkość poszczególnych elementów wniosku, 
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np. liczbę znaków w poszczególnych tabelach. Stwarza to pewną równość 
traktowania każdej aplikacji. Aplikacje oferują pomoc w przygotowaniu 
harmonogramu czy budżetu. Ponadto pomagają w obliczeniu i nanoszeniu 
wartości budżetu czy obliczaniu liczby uczestników projektu itd.  

 

Samo przesłanie danych odbywa się w formie elektronicznej. Im bliżej terminu 
oddania aplikacji, tym natłok danych przesyłanych na serwery instytucji 
grantodawczej zwiększa się lawinowo. Popularność danego konkursu może 
spowodować zablokowanie serwerów i uniemożliwi ć przesłanie wniosku. 
Terminy w wielu instytucjach są bardzo sztywne i określone niejednokrotnie co 
do godziny, np. do godziny 15.00 lub jak w przypadku konkursów unijnych do 
godziny 12.00 czasu w Brukseli.  

 

Ważne! 

Zazwyczaj elektroniczna wersja wniosku dostępna jest na stronach instytucji 
ogłaszającej nabór. Z technicznego punktu widzenia zwykle możliwe jest 
zapisanie wniosku na dysku twardym komputera i opracowanie wniosku bez 
dostępu do Internetu. Jego przesłanie następuje wówczas po wypełnieniu 
wszystkich danych.  

 

Decyzja o zmianie terminu  

Zdarza się czasami, że instytucje orientują się o blokadzie przepływu danych i 
informują o ewentualnym przesunięciu godziny lub dnia ostatecznego terminu 
złożenia wniosków. Następuje to jednak dosyć rzadko i zwykle w sytuacjach 
ekstremalnego przeciążenia. Jedynym sposobem na ominięcie tego typu 
problemów jest przygotowanie wniosku odpowiednio wcześniej i złożenie go na 
kilka dni przed wyznaczonym terminem.  
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