
KATALOG BŁĘDÓW  

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH NA ETAPIE OPRACOWYWANIA ZGŁOSZENIA  

W RAMACH KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I 

WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” 

 

Niniejszy materiał przedstawia najczęstsze błędy identyfikowane na etapie oceny formalnej zgłoszeń 

składanych w przedmiotowym Konkursie organizowanym od trzech lat przez Krajową Instytucję 

Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich. Mamy nadzieję, że zasygnalizowanie kwestii 

sprawiających najwięcej trudności pozwoli Państwu na sprawniejsze przygotowanie zgłoszenia, co z 

kolei przyśpieszy późniejszy proces ich weryfikacji.  

ZAŁĄCZNIK NR 1A – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (ZGŁOSZENIE PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU)/ 

ZAŁĄCZNIK NR 1B – FORMULARZ GŁOSZENIOWY (ZGŁOSZENIE PRZEZ IP LUB IP2) 

- zgłoszenie nie zawiera wersji elektronicznej załącznika; 

- wersja elektroniczna załącznika nie jest tożsama z jego wersją papierową (wersja elektroniczna 

powinna być skanem wersji papierowej posiadającej wypełnione wymagane pola i zawierającej 

wymagane podpisy); 

- brak zaznaczonej kategorii konkursu, w ramach której składane jest zgłoszenie; 

- brak zaznaczenia właściwego okienka i wskazania posiadacza autorskich praw majątkowych, w 

sytuacji gdy nie jest nim Uczestnik Konkursu składający zgłoszenie; 

- brak wskazania daty i miejsca pod oświadczeniami zawartymi w załączniku; 

- brak podpisów pod oświadczeniami zawartymi w załączniku; 

- brak zaznaczonej kategorii konkursu, w ramach której składane jest zgłoszenie; 

- brak podpisu opiekuna projektu w IP/IP2/osoby do kontaktu ze strony Uczestnika Konkursu pod 

oświadczeniem w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO/ ZAŁĄCZNIK NR 3 – 

OPIS WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ  

- zgłoszenie nie zawiera wersji elektronicznej załącznika; 

- wersja elektroniczna załącznika nie jest tożsama z jego wersją papierową (wersja elektroniczna 

powinna być skanem wersji papierowej posiadającej wypełnione wymagane pola i zawierającej 

wymagane podpisy); 

- brak zaznaczenia typu projektu; 

- brak podpisu lub pieczęci i parafki osoby reprezentującej Uczestnika Konkursu. 



OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH (zawarte w załączniku nr 1a, 1b, 

4b) 

- nieuzgodniona z organizatorem Konkursu zmian treści oświadczenia. 

Uwaga! W sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu lub IP/IP2 nie może podpisać oświadczenia w zawartym 

w załącznikach kształcie, powinien/powinna niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem 

Konkursu w celu ustalenia właściwej ścieżki postępowania w tym przypadku.  

 

 


