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Uwaga!
Ocenie punktowej nie b d  poddawane 
wnioski, które zostan  z o one bez 
wykorzystania systemu EBOI - b d 
formalny (Wytyczne § 8 ust. 1, pkt. 2).

UWAGA!
Przed rozpocz ciem wype niania wniosku prosimy 
o szczegó owe zapoznanie si  z REGULAMINEM 
programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
oraz WYTYCZNYMI do oceny wniosków!

Wniosek sk adany jest za 
pomoc  systemu EBOI. Do 
MKiDN przesy aj  Pa stwo 
WY CZNIE potwierdzenie 
z o enia wniosku.

Wniosek musi by  opatrzony 
piecz tk  wnioskodawcy.
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UWAGA!
Nazwa zadania s u y do jego pó niejszej identyfikacji 
i pojawia si  we wszystkich dokumentach, a  do rozliczenia zadania. 
Z tego wzgl du powinna by  ogólna, krótka i uniwersalna, mo liwa do 
zastosowania bez wzgl du na wysoko  otrzymanej dotacji (nie nale y 
podawa  rodzaju i ilo ci sprz tu, który wnioskodawca zamierza kupi , 
nie nale y podawa  adresu remontowanych obiektów); w przypadku 
pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wszelkie zmiany wprowadzone 
do nazwy zadania musz  uzyska  odr bn  zgod .

Wnioskodawca mo e 
wybra  okres realizacji 
projektu. §16 
REGULAMINU zawiera 
informacje na temat 
finansowania zada  w trybie 
wieloletnim.

Na ka dy rok musi zosta  przedstawiony osobny preliminarz,
harmonogram oraz ród a finansowania zadania. W ka dym 
roku trzeba tak e zapewni  wymagany wk ad w asny.

Na adres e-email osoby odpowiedzialnej za 
kontakt z Instytucj  Zarz dzaj c  b d  
przesy ane wszystkie informacje w sprawach 
zwi zanych z przedmiotowym wnioskiem.
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Termin realizacji zadania powinien by  
zgodny z terminami w pkt. VII.5. 
Harmonogram realizacji zadania "Dzie  
rozpocz cia zadania...dzie  
zako czenia zadania".
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W przypadku prowadzanie prac budowlanych w 
nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków 
prosimy zapozna  si  ze spisem prac, które nie 
s  dofinansowywane w ramach programu 
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
(za cznik nr 3.2)
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Relacje procentowe musz  
uwzgl dnia  wytyczne 
Regulaminu par. 13,14 i 15

UWAGA!!! Je li kwota wnioskowana
jest niezgodna z regulaminowym
limitem system nie dopu ci do z o enia
wniosku!!!

Za cznik nr 3 do Regulaminu programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zawiera wykaz kosztów kwalifikowanych.
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 Uwaga ! Prosimy wnioskodawców o niepodpisywanie si  w tym miejscu.

Za cznik nr 3 do Regulaminu programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zawiera wykaz kosztów kwalifikowanych.

Data rozpocz cia zadania musi by  
taka sama jak data rozpocz cia 
pierwszego zadania.

Data zako czenia zadania musi by  
taka sama jak data zako czenia 
ostatniego zadania.

UWAGA!
Zgodnie z §13 ust. 1 REGULAMINU gdy wnioskodawca ubiega si  o zgod  Ministra na podniesienie maksymalnego udzia u dofinansowania w 
bud ecie zadania, zobowi zany jest umie ci  we wniosku stosown  informacj  na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek niezawieraj cy 
uzasadnienia zostanie odrzucony jako b dny formalnie.

UWAGA!
W odniesieniu do szkó  i placówek prowadzonych przez MKiDN - zgodnie z §14 Regulaminu - dofinansowanie mo e 
wynosi  do 100% bud etu przedstawionego we wniosku. Nie mog  pojawi  si  rodki z CEA.

Pomoce naukowe traktujemy jako wydatki bie ce
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UWAGA!
Dotyczy wy cznie wnioskodawców dysponuj cych 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
zweryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu.

Uwaga!
Na etapie naboru nie nale y przesy a  
adnych za czników.

Uwaga nie dotyczy zadania nr 4 w 
ramach projektów wspó finansowanych 
ze rodków europejskich. 
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Liczba zakupionego sprz tu liczona w sztukach lub zestawach, powinna 
zgadza  si  z t  podan  w Preliminarzu.
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Wype nienie tego za cznika polega na odpowiedzi na 
kolejne pytania. System sam dobiera odpowiednie 
pytania w zale no ci od udzielonych odpowiedzi.

Jest to nowy za cznik pojawiaj cy si  w miejscu starego dotycz cego 
Pomocy de minimis.
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