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WNIOSEK WZORCOWY

Tu nale y przystawi! piecz"tk#
wnioskodawcy

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

Informacje wpisane 
kolorem fioletowych 
stanowi" podpowied$ dla 
wnioskodawcy



Strona 2 / 9

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!

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 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. 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 podawanie numerów tel. 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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W polu A.2. i A.3. nale y wskaza!
faktyczne miejsce realizacji oraz 
zasi#g zadania, maj"c na uwadze 
regulaminu programu.
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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.

o
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Dofinansowanie nie mo e by!
przeznaczone na pokrycie 
wydatków inwestycyjnych ani na 
zakup %rodków trwa"ych.

Zgodnie z regulaminem na 
realizacj# II cz#%ci zadania 
mog" Pa&stwo ubiega! si#
o dofinansowanie do 95% 
ca'o%ci zadania cz. II



Strona 6 / 9

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

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 z finansowych %rodków wnioskodawcy i 
innych $róde", w""cznie z odprowadzeniem podatków.
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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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