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Cel składnia wniosku

•Mimo, że Instrument MŚP jest konkretnym źródłem 
finansowania, np. nie dla tworzącego się startupu, 
nierzadko składane są wnioski próbujące w ten sposób 
uzyskać finansowanie (pod przykrywką „innowacji”)

•Ogromny przedział – od wniosków zawierających 
innowacyjne pomysły po takie, które chwytając się 
aktualnego trendu próbują uzyskać finansowanie na 
kolejny portal społecznościowy, mobilną aplikację, 
implementację łańcucha bloku, nie mających realnej 
różnicy w tym co jest dostępne



Format wniosku

•Dobrze przygotowany abstrakt, pozwala 
ekspertowi podjąć wstępną decyzję, czy może 
ocenić wniosek czy nie (np. ze względu na brak 
wiedzy o pewnym temacie)
•Wniosek powinien być podzielny na sekcje i 

paragrafy i właściwie sformatowany (kolor i 
rozmiar czcionki, podkreślenie ważnych informacji, 
etc.)
•Tytuły i podtytuły zgodne z zawartością wniosku
•Wklejane tabele, diagramy i obrazki powinny być 

czytelne na ekranie laptopa i właściwie opisane



Zawartość wniosku
• Używanie żargonu biznesowo – technicznego bez jego zrozumienia nie podnosi 

jakości wniosku. Konieczne jest poprawne rozumienie takich pojęć jak business 
model, business plan, strategy, risks and opportunities, objectives, success criteria 

• Pojęcia: world’s first, disruptive, cutting edge, unprecedented nie czyni 
automatycznie takim samego pomysłu opisanego we wniosku

• Obiektywna ocena dostępnych alternatyw ma duże znaczenie, bo łatwo jest 
zweryfikować tego typu informacje

• Właściwie przygotowanie planu implementacji wskazuje czy wnioskujący ma 
choćby minimalne doświadczenie w planowaniu projektu

• Wykazanie zarówno potencjału jak i ryzyka innowacji jest niezbędne. Bez ryzyka 
nie ma innowacji, a udawanie, że ono nie istnieje nie jest dobrą praktyką

• Słabe uzasadnienie wyboru podwykonawców, nie oparte na kryteriach „best-value
for-money” przyczynia do obniżonej wartości oceny wniosku poniżej progu 
pozwalającego przejść do następnego etapu oceny wniosku



Więcej prawie nigdy nie jest lepiej

• Nie omijać limitu stron przez dodanie informacji, które 
powinny być w sekcji 1-3, do sekcji 4-5

• Nie wpisywać każdej możliwej informacji, czasem 
wielokrotnie powielanej, nawet jeśli mieści się to w limicie 
stron

• Wszystkie informacje we wniosku musza być po angielsku 
(eksperci z zasady nie oceniają wniosków ze swojego kraju)

• Nie polegać nadmiernie na odnośnikach do zewnętrznych 
źródeł, a jeśli to jest robione to trzeba się upewnić się, że 
są one dostępne i są po angielsku
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