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Tu nale y przystawi

piecz tk

wnioskodawcy

Uwaga! Ocenie punktowej nie b d
poddawane wnioski, które zostan
z o!one bez wykorzystania systemu 
EBOI - b d formalny.

Dane zaznaczone

kolorem niebieskim s

wype niane

automatycznie po

za o eniu konta w

systemie EBOI.

Dane zaznaczone

kolorem ó tym

wnioskodawca wype nia

samodzielnie na etapie

sk adania wniosku.

Dane w ramkach

wpisane kolorem

czerwonym stanowi

podpowied  dla 

wnioskodawcy.

UWAGA!
Przed rozpocz ciem wypeniania
wniosku prosimy o szczegóowe
zapoznanie si  z REGULAMINEM 
programu CHRZEST966 Promesa 
2016 (II nabór)

Promesa 2016 (II nabór)

Promesa 2016 

(II nabór)

Promesa 2016 (II nabór)

13.01.2016

2016-01-13

Promesa 2016 (II nabór)
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Nazwa zadania s uy do pó niejszej
identyfikacji i pojawia si! we 
wszystkich dokumentach. Naley
unika" zbyt d ugich nazw. Uwaga! Po 
przyznaniu dotacji wszelkie zmiany 
nazwy b!d# musia y uzyska" zgod!
Dyrektora NCK!

Wype niaj c formularz, wnioskodawca

wybiera rodzaj zadania spo ród trzech

dost pnych na li cie zada

W przypadku programu Chrzest966
mo!na wnioskowa# tylko w trybie 
1-rocznym

W polu V.2. dane przenoszone s automatycznie z konta wnioskodawcy. Dane 
mo!na jednak zmieni# w czasie wype niania wniosku - np. je!eli wniosek nie 
b dzie podpisany przez cz onków dyrekcji/zarzdu podmiotu, lecz przez inn
osob  posiadajc imienne pe nomocnictwo.
W polu V.2. mo!na poda# wi cej ni! jedn osob . Jest to szczególnie wa!ne,
gdy ze statutu instytucji/organizacji pozarzdowej wynika, !e o$wiadczenia woli 
musz by# opatrzone wi cej ni! jednym podpisem.

Prosimy o podanie telefonu

komórkowego.

W polu V.3. mo na przenie

dane z polaV.2. lub wskaza

inn  osob /osoby, z któr /ymi

NCK mo e kontaktowa  si  w 

sprawach zwi zanych z

nades an  dokumentacj  i jej

ewentualn  korekt . Wa ne,

eby by a to osoba/osoby

zaanga owana/ne w projekt.

Prosimy te  o podanie numerów

tel. komórkowych.
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Dane do korespondencji 
przenoszone s automatycznie z 
konta wnioskodawcy, mo!na je 
jednak zmieni# w czasie 
wype nienia wniosku, je!eli
faktyczny adres do 
korespondencji jest inny ni! adres 
wnioskodawcy

Prosimy o zamieszczenie opisu podstawowych za o e

zadania. Informacja powinna by  zwi z a i konkretna.

Syntetyczny opis zadania stanowi jego wizytówk ,

powinien zatem zawiera  najwa niejsze informacje

identyfikuj ce zadania.

w polu A.2. i A.3. nale y wskaza  faktyczne miejsce realizacji oraz

zasi g zadania, maj c na uwadze, e realizacja zadania odbywa

si  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2016.

Uwaga!

Posiadanie odr bnego rachunku

bankowego nie jest wymagane
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Je eli wnioskodawca nie przewiduje wspó pracy z innymi podmiotami, mo e

nie wype nia  pola A.4. Uwaga! Kwota wpisana w punkcie A.4 nie mo e by

uj ta w preliminarzu kosztów (pole VII.3.), a co za tym idzie - nie mo e równie

zosta  uj ta w ewidencji ksi gowej wnioskodawcy. Nie nale y te  w kolumnie

"Kwota" wycenia  wk adu rzeczowego wspó organizatorów.

Nale y opisa , jaki jest cel oraz przewidywane

rezultaty zadania, uwzgl dniaj c cel programu.

prosimy wskaza , co chcieliby Pa stwo osi gn ,

realizuj c dane zadanie.

Nale y tu wymieni  osoby zaanga owane w realizacj  zadania wraz

z podaniem ich wykszta cenia, do wiadczenia itp. Prosimy o zwi z e

konkretne informacje.

W tym polu nale y przedstawi  sposób, w jaki

b d  Pa stwo promowa  zadanie.

Mo na rozwin  to pole i uzupe ni  wniosek o

dodatkowe informacje, je eli uznaj  Pa stwo,

e s  one szczególnie istotne dla zadania.

Prosimy nie powtarza  informacji wpisanych w

innych cz ciach formularza.

W opisie musz  znale  si  informacje na

temat wszystkich pozycji z preliminarza

generuj cych koszty.
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W kosztorysie zadania nale y uwzgl dni  wy cznie koszty niezb dne dla realizacji tego zadania.

Nie mo e w nim by  uwzgl dniony podatek od towarów i us ug (VAT), w wysoko ci, w której

podatnikowi przys uguje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach sk adanych w US.

Mo liwo  odzyskania podatku VAT rozpatruje si  w wietle przepisów ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i us ug tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Uwaga!  Ocenie punktowej nie b d poddawane wnioski, w 
których nie przeznaczono wszystkich planowanych przychodów z 
zadania na koszty zwizane z jego realizacj (b d formalny)

Uwaga! Regulamin okre$la minimaln
i maksymaln kwot  wnioskowanego 
dofinansowania. Zgodnie z regulaminem, udzia 

dofinansowania w ca o$ci bud!etu
zadania nie mo!e przekroczy# 80%.
W przypadku przekroczenia tego 
limitu, nale!y zamie$ci# stosowne 
uzasadnienie w polu VII.5

Kwoty uj te w kolumnie "Wnioskowane dofinansowanie NCK" 
ma charakter celowy i moe by  wydatkowane jedynie na 
pokrycie kosztów uwzgl dnionych w wykazie kosztów 
kwalifikowanych (zał!cznik nr 1 do REGULAMINU)
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Uwaga! Dofinansowanie nie mo e

by  przeznaczone na pokrycie

wydatków inwestycyjnych ani na

zakup rodków trwa ych

Od tego dnia mona realizowa 
wszystkie p$atno%ci z 
dofinansowania oraz z finansowych 
%rodków wnioskodawcy i innych 
"róde$.

Do tego dnia musi nast!pi 
realizacja wszystkich p$atno%ci z 
dofinansowania oraz z finansowych 
%rodków wnioskodawcy i innych 
"róde$, w$!cznie z odprowadzeniem 
podatków.

W harmonogramie naley wskaza 
poszczególne działania w ramach 
zadania w układzie 
chronologicznym. Harmonogram 
powinien uwzgl dnia  etapy: 
przygotowawczy, realizacji projektu, 
podsumowanie. W harmonogramie 
powinny znale"  si  informacje na 
temat działa# generuj!cych koszty 
uj te w preliminarzu

11

1103

03
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Nale!y tu umie$ci# informacje o wszystkich przedsi wzi ciach powizanych z 
opisywanym zadaniem, o których dofinansowanie ubiega si  wnioskodawca w innych 
programach Narodowego Centrum Kultury w roku obj tym dotacj.

Nale y tu umie ci  informacje o

wszystkich projektach realizowanych w

ciagu dwóch poprzednich lat w ramach

programów Narodowego Centrum Kultury.

Te pola nale y uzupe ni

zaznaczaj c tak lub nie.

Wniosek i o$wiadczenie musz by# podpisane przez 
osob /osoby upowa!nion/ne do reprezentowania 
wnioskodawcy wymienion/ne w punkcie V.2.
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W punkcie 8. "Liczba publikacji/wydawnictw wydanych

w ramach projektu" nie nale y wymienia  ulotek/

zaprosze /biletów, a jedynie wydawnictwa zwarte,

najcz ciej opatrzone numerem ISBN np. katalogi,

ksi ki, albumy.
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Pomoc de minimis wrozumieniu art. 2 Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006) 
oznacza pomoc przyznan temu samemu podmiotowi gospodarczemu w cigu bie!cego roku bud"etowego
oraz dwóch poprzedzajcych go lat bud!etowych, która  cznie z pomoc udzielon na podstawie wniosku 
nie przekroczy równowarto$ci 200 000 euro. Warto$# pomocy jest warto$ci brutto, tzn. nie uwzglednia 
potrce% z tytu u podatków bezpo$rednich. Pu ap ten stosuje si  bez wzgl du na form  pomocy i jej cel.
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Tu nale y wskaza , jakie s  plany wnioskodawcy

i jaki jest ich zwi zek z zadaniem

Tu nale y

przystawi

piecz tk

wnioskodawcy


