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WNIOSEK WZORCOWY

Tu nale y przystawi piecz tk!
wnioskodawcyUwaga! 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

Wniosek sk%adany jest za 
pomoc  systemu EBOI. Do 
Narodowego Centrum 
Kultury przesy%aj  Pa$stwo
wy !cznie potwierdzenie 
z%o enia wniosku.
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Nazwa zadania słu y do pó"niejszej identyfikacji i 
pojawia si! we wszystkich dokumentach a  do 
rozliczenia zadania. Powinna by zwi!z%a i na tyle 
ogólna, by ewentualna zmiana zakresu zadania 
wynikaj ca z wysoko#ci przyznanego 
dofinansowania nie wymusza%a jej modyfikacji.

Uwaga!Po przyznaniu dotacji wszelkie zmiany 
nazwy b!d  musiały uzyska zgod! Ministra KiDN!

W programie mo na

realizowa  zadania w trybie

1-rocznym oraz 2 lub 3-

letnim. W przypadku zada

wieloletnich na ka dy rok

musi zosta  przedstawiony 

preliminarz, harmonogram

oraz ród a finansowania

zadania. W ka dym roku

trzeba tak e zapewni

wymagany wk ad w asny.

W polu V.2. dane przenoszone s  automatycznie 
z konta wnioskodawcy.

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. Na jej adres bd! przesy ane
wszystkie informacje w sprawach zwi!zanych z 
przedmiotowym wnioskiem.
Prosimy te  o podawanie numerów tel. komórkowych.

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.

Wype%niaj c formularz, 
wnioskodawca wybiera 
rodzaj zadania spo#ród
czterech okre#lonych w 
regulaminie programu.
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Pola V.7a. i V.7b. 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. nale y wskaza
faktyczne miejsce realizacji zadania. 
Je eli zadanie b!dzie realizowane w 
wi!cej ni jednej lokalizacji (np. 
zakupione wyposa enie b!dzie
ulokowane w dwóch filiach domu 
kultury) nalezy uwzgl!dni oddzielnie 
ka de z tych miejsc. 
Realizacja zadania odbywa si
wy !cznie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy wniosek sk%ada jednostka 
samorz du terytorialnego, konieczne jest wype%nienie
tego pola - nalezy tutaj wpisac dane domu, o#rodka
lub centrum kultury w imieniu którego wyst!puje JST 
(faktycznym beneficjentem pozostaje JST).
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W przypadku prowadzenia prac budowlanych w 
nieruchomo#ci wpisanej do rejestru zabytków 
prosimy zapoznac si! ze spisem prac, które nie s 
dofinansowywane w ramach programu 
Infrastruktura domów kultury.
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Wnioskodawcy, którzy nie maj  prawnej mo liwo ci odzyskania lub

rozliczenia podatku VAT od towarów i us ug zwi zanych z realizacja

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 realizacja 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).

Relacje procentowe musz 
by zgodne z regulamien. 
W przypadku przekroczenia 
tego limitu, nalezy 
zamie#ci stosowne 
uzasadnienie w polu VII.5

W programie Infrastruktura 
domów kultury nie mo na
mie przychodów.

W zawartych we wniosku informacjach 
okre#laj cych "ród%a finansowania zadania 
mo na zamieszcza wy% cznie dane 
dotycz ce #rodków, które na etapie 
realizacji zadania zostan  uj!te w ewidencji 
ksi!gowej wnioskodawcy.

Wykaz kosztów kwalifikowanych 
dotyczy CA"EGO BUD#ETU ZADANIA 
(dotacji i wk adu w asnego) i stanowi 
za . nr 3 do regulaminu.
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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 .

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

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.

Do tego dnia musi nast pi realizacja wszystkich 
płatno#ci z dofinansowania oraz z finansowych 
#rodków wnioskodawcy i innych "ródeł, wł cznie z 
odprowadzeniem podatków.

Ewentualne wydatki bie  ce
prosimy w miar! mo liwo#ci
umieszcza po stronie wk%adu
w%asnego.

W przypadku, gdy procentowy poziom wnioskowanego 
dofinansowania przekracza regulaminowy limit, system 
automatycznie zaznczay "TAK" i odblokuje pole VII.6 z 
miejscem na uzasadnienie. Wniosek niezawieraj cy
uzasadnienia zostanie odrzucony jako b%!dny formalnie.
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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.

Wniosek i o#wiadczenie musz  by
podpisane przez osob!/osoby
upowa nion /ne do 
reprezentowania wnioskodawcy 
wymienion /ne w punkcie V.2.

UWAGA!!! Na etapie naboru 
nie nale$y przesy a& $adnych
za !czników.
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Wniosek i o#wiadczenie musz  by
podpisane przez osob!/osoby
upowa nion /ne do 
reprezentowania wnioskodawcy 
wymienion /ne w punkcie V.2.
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Wype nienie tego za acznika polega na 
odpowiedzi na kolejne pytania. System 
sam dobiera odpowiednie pytania w 
zale$no%ci od udzielonych odpowiedzi.

Jest to nowy za !cznik, który pojawi  si
w miejscu starego dotycz!cego Pomocy 
de minimis
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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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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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