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WNIOSEK WZORCOWY

Tu nale y przystawi piecz tk!
wnioskodawcy

Uwaga! Dane zaznaczone 
kolorem niebieskim s 
wypełniane automatycznie 
po zało eniu konta w 
systemie EBOI

Dane zaznaczone kolorem 
 ółtym wnioskodawca 
wypełnia samodzielnie na 
etapie składania wniosku

Dane w ramkach 
fioletowych stanowi 
podpowied" dla 
wnioskodawcy
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Nazwa zadania słu y do pó"niejszej identyfikacji i 
pojawia si! we wszystkich dokumentach. Nale y
unika zbyt długich nazw.
Uwaga!Po przyznaniu dotacji wszelkie zmiany nazwy 
b!d  musiały uzyska zgod! Dyrektora NCK!

W przypadku programu 
Dom Kultury+ 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 wypełniania wniosku - np. je eli wniosek 
nie b!dzie podpisany przez członków 
dyrekcji/zarz du podmiotu, lecz przez inn  osob!
posiadaj c  imienne pełnomocnictwo.

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. lub wskaza inn 
osob!/osoby, z któr /ymi NCK mo e kontaktowa si! w sprawach 
zwi zanych z nadesłan  dokumentacj  i jej ewentualn  korekt .
Wa ne,  eby była to osoba/osoby zaanga owana/ne w projekt.
Prosimy te  o podawanie numerów tel. komórkowych.

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

Pola V.7a. i V.9. dotycz  tylko samorz dowych
instytucji kultury.
W polu V.7b. samorz dowe instytucje kultury 
uzupełniaj  informacje dot. organizatora i numeru 
ksi!gi rejestrowej instytucji kultury.

W polu A.2. i A.3. nale y wskaza
faktyczne miejsce realizacji oraz 
zasi!g zadania, maj c na uwadze 
Regulaminu programu.

Beneficjenci edycji programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne  w latach 
2013 i 2014 proszeni s  o wybranie 
w%a#ciwego roku.

domkultury@domkultury.pl
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W polu VII.2. nale y wymieni zarówno te efekty 
rzeczowe (publikacje, akredytacje, bilety itp.), 
które generuj  przychód, jak i te, które nie b!d 
sprzedawane.

Od tego dnia mo na realizowa wszystkie 
płatno#ci z dofinansowania oraz z 
finansowych #rodków wnioskodawcy i 
innych "ródeł.

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

Dofinansowanie nie mo e by przeznaczone na pokrycie 
wydatków inwestycyjnych ani na zakup #rodków trwałych.
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Nale y tu umie#ci informacje o wszystkich projektach realizowanych w ci gu trzech 
poprzednich lat w ramach programów Narodowego Centrum Kultury i MKiDN.

Nale y wybra zgodnie z prawd .

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

Nale y wybra zgodnie z prawd . 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 .

Do tego dnia mo na realizowa wszystkie 
płatno#ci z dofinansowania oraz z 
finansowych #rodków wnioskodawcy i 
innych "ródeł.
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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.

Nale y wybra zgodnie z prawd .
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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 ł 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 tytulu podatków bezpo#rednich.
Pułap ten stosuje si! bez wzgl!du na form! pomocy i jej cel.

Nale y wype%ni zgodnie z prawd .
Po wybraniu TAK, nale y wype%ni
poni sze pola.

domkultury@domkultury.pl
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Nale y wybra zgodnie z prawd .

Tu mo na tak e przystawi piecz! instytucji.
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Tu mo na tak e przystawi piecz! instytucji.
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Tu mo na tak e przystawi piecz! instytucji.


