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Uwaga! 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 fioletowym stanowi  
podpowied  dla wnioskodawcy. 

Tu nale y przystawi  piecz tk  
wnioskodawcy. 

WNIOSEK WZORCOWY
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województwo

Ulica

Nazwa zadania s u y do pó niejszej identyfikacji i 
pojawia si  we wszystkich dokumentach. Nale y 
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 sze ciu dost pnych na li cie opcji. 

W przypadku programu Kultura - Interwencje. Edycja 
jesienna 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/zarz du 
podmiotu, lecz przez inn  osob  posiadaj c  imienne 
pe nomocnictwo.  
W polu V.2. mo na poda  wi cej ni  jedn  osob . Jest 
to szczególnie wa ne, gdy ze statutu instytucji wynika, 
e o wiadczenia woli musz  by  opatrzone wi cej ni  

jednym podpisem. 

Prosimy o podawanie numeru telefonu 
komórkowego.

W polu V.3. mo na przenie  dane z pola V.2. i/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 faktycznie zaanga owane w 
projekt. Prosimy te  o podawanie numerów telefonów komórkowych.

Dane do korespondencji przenoszone s  automatycznie z konta 
wnioskodawcy, mo na je jednak zmieni  w czasie wype niania 
wniosku, je eli faktyczny adres do korespondencji jest inny ni  
adres wnioskodawcy. 
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fundacja@fundacja.pl

województwo

Pola V.7., V.8. oraz V.9. nale y wype ni  
uzupe ni  informacjami w a ciwymi dla 
danego rodzaju podmiotu. 

KRS

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 zadanie. 

W polu A.2. i A.3. nale y wskaza  faktyczne miejsce 
realizacji oraz zasi g zadania, maj c na uwadze § 7 
ust. 1 Regulaminu Programu. 

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” wyceni  wk adu 
rzeczowego wspó organizatorów. 
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Nale y opisa  cel zadania oraz jego przewidywalne 
rezultaty. Prosimy wskaza , co chcieliby Pa stwo 
osi gn  realizuj c dane zadanie. 

Nale y krótko opisa  poszczególne elementy zadania. 
W opisie musz  znale  si  informacje na temat 
wszystkich pozycji z preliminarza generuj cych koszty.

Nale y wymieni  osoby zaanga owane w realizacj  
zadania, z podaniem ich wykszta cenia, do wiadczenia 
itp. Prosimy o zwi z e, konkretne informacje. 

Nale y poda  grupy odbiorców zadania i sposób 
dotarcia do nich.

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. 

Wnioskodawcy, którzy nie maj  prawnej mo liwo ci odzyskania lub rozliczenia podatku 
VAT od towarów i us ug zwi zanych z realizacj  zadania (dla których podatek VAT jest 
kosztem)  - sporz dzaj  kosztorysy w kwotach brutto ( cznie z podatkiem VAT).  
Wnioskodawcy, którzy maj  mo liwo  odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od 
towarów i us ug zwi zanych z realizacj  zadania (w ca o ci lub w cz ci)  - sporz dzaj  
kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzgl dniaj  w nich kwot podatku VAT, które b d  
podlega y odzyskaniu lub rozliczeniu). 
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W tej pozycji nale y umie ci  
wy cznie wk ad finansowy 
wnioskodawcy. Wyceniony 
wk ad rzeczowy nie mo e 
zosta  zaliczony do wk adu 

Udzia  dofinansowania w 
ca o ci bud etu zadania 
musi zgadza  si  z zapisami 
w § 7 Regulaminu Programu. 

Kwota w tym polu musi si  zgadza  
z kwot  w polu VII.1. punkt II. 

WSZYSTKIE przychody planowane do uzyskania 
z tytu u realizacji zadania musz  by  wskazane 
we wniosku i przeznaczone na koszty zwi zane 
z realizacj  zadania. 

Od tego dnia mo na realizowa  wszystkie 
p atno ci z dofinansowania oraz z finansowych 
rodków wnioskodawcy i innych róde . 
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W harmonogramie nale y wskaza  poszczególne 
dzia ania w ramach zadania w uk adzie 
chronologicznym. Harmonogram powinien 
uwzgl dnia  etapy: przygotowawczy, realizacji 
projektu, podsumowania. W harmonogramie 
powinny znale  si  informacje na temat dzia a  
generuj cych koszty uj te w preliminarzu. 

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

W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega si  o zgod  dyrektora na podniesienie warto ci 
maksymalnego udzia u dofinansowania w bud ecie zadania, zobowi zany jest umie ci  
we wniosku stosown  informacj  na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek nie 
zawieraj cy takiego uzasadnienia zostanie odrzucony jako b dny formalnie. 

Nale y tu umie ci  informacje o wszystkich przedsi wzi ciach powi zanych 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 ci gu dwóch 
poprzednich lat programów Narodowego Centrum Kultury i/lub Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Na etapie naboru wniosków nie jest konieczne 
przesy anie adnych za czników. 

Prosimy o zapoznanie si  z tre ci  o wiadcze  
i zaznaczenie w a ciwych pól. 
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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 6. chodzi o partnerów 
wymienionych w polu A.4. 

W punkcie 7. „liczba publikacji/wydawnictw (tak e publikacji 
elektronicznych)” nie nale y wymienia  ulotek/zaprosze /
biletów, a jedynie wydawnictwa zwarte, najcz ciej opatrzone 
numerem ISBN np. katalogi, ksi ki, albumy. 

Miejsce na podpis osoby/osób 
upowa nionej/nych do 
reprezentowania wnioskodawcy 
wymienionej/nych w punkcie V.2. 
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województwowojewództwo

Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporz dzenia 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 ci gu bie cego roku bud etowego oraz 
dwóch poprzedzaj cych 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 uwzgl dnia potr ce  z tytu u podatków 
bezpo rednich. Pu ap ten stosuje si  bez wzgl du na form  pomocy i jej cel. 
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Miejsce na podpis osoby/osób upowa nionej/nych do reprezentowania 
wnioskodawcy wymienionej/nych w punkcie V.2. 



Strona 11 / 12

Miejsce na podpis osoby/osób upowa nionej/nych do reprezentowania 
wnioskodawcy wymienionej/nych w punkcie V.2. 
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Tu nale y krótko opisa  do wiadczenie 
wnioskodawcy, wskaza  jakie s  plany 
wnioskodawcy i jaki jest ich zwi zek z zadaniem. 

Miejsce na podpis osoby/osób upowa nionej/nych do reprezentowania 
wnioskodawcy wymienionej/nych w punkcie V.2. 


