Prosto o konkursach Funduszy Europejskich
Sześć zasad efektywnego pisania

1. Podziel tekst na akapity
ze śródtytułami

2. Używaj krótkich
i znanych wyrażeń

3. Twórz krótkie zdania
– do dwudziestu wyrazów

4. W każdym
zdaniu pilnuj
głównej myśli

5. Używaj naturalnej gramatyki

6. Często nazywaj siebie
i wzywaj czytelnika
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Szczegó łowe wymagan
ia co do obsługi wniosku w internec
ie opisujemy
w „Wy tycznych, jak używ
ać elek tronicznej wer sji wniosku”
(wkrótce na:
www.lietuva -polska.eu).

Kiedy wnioskodawca pozna wyniki
odwo łania, może wnieść skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Ma na to 14 dni
kalendarzow ych.

Jeśli projektodawca chce rozliczyć koszty pośrednie ryczałtem,
powinien wskazać we wniosku
o dofinansowanie procent, który
wynika z całkowitej wartości
projektu.

Więcej informacji mogą Państ wo znaleź
ć
na naszych stronach: www.poig.gov.
pl lub www.mrr.gov.pl. Zapraszamy
Państ wa do korzystania z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
na lata
2007-2013:
Warszawa, ul. Krucza 38/42
tel. +48 (22) 626 06 32 i 626 06 33
e-mail: punktinformacyjny@
mrr.gov.pl.
Jeśli mieliby Państ wo pytania, prosim
y,
aby je Państ wo do nas przesy łali:
poig@mrr.gov.pl.

