
Ocenie punktowej nie b d  poddawane 

wnioski z o one bez wykorzystania 

systemu EBOI - b d formalny 

(Wytyczne §8 ust.1 pkt 2).

Przed rozpocz ciem wype niania 

wniosku prosimy o szczegó owe 

zapoznanie si  z REGULAMINEM 

programu "Wydarzenia artystyczne  

dla dzieci i m odzie y" oraz z 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.

Kolorem czerwonym 

zosta y wprowadzone 

wskazówki dla 

wnioskodawcy.

Nazwa zadania s u y do jego pó niejszej identyfikacji i b dzie uwzgl dniona  

w ca ej dokumentacji projektu. Powinna by  ogólna, uniwersalna i mo liwa do 

zastosowania bez wzgl du na wysoko  otrzymanej dotacji (nie nale y podawa  

ilo ci przeprowadzonych dzia a ). W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie 

dofinansowania, wszelkie zmiany wprowadzone do nazwy zadania musz  uzyska  

odr bn  zgod  ministra. W przypadku wniosków sk adanych w trybie wieloletnim 

prosimy o nieuwzgl dnianie numeracji imprez cyklicznych.

§ 14 REGULAMINU zawiera informacje na temat 

finansowania zada  w trybie wieloletnim.

Dane do pkt V.2. s  importowane z konta EBOI 

wnioskodawcy. W przypadku gdy wniosek b dzie 

podpisany przez osob  posiadaj c  imienne 

pe nomocnictwo, dane nale y zmieni  wy cznie 

z poziomu wniosku.



Na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z instytucj  zarz dzaj c  b d  

przesy ane wszystkie informacje w sprawach zwi zanych z przedmiotowym wnioskiem.

Pkt V.7a wype niaj  tylko samorz dowe instytucje kultury i 

podmioty prowadz ce dzia alno  gospodarcz .

Pkt V.9. wype niaj  tylko samorz dowe instytucje kultury.



Dotyczy wy cznie kwoty, która nie zosta a 

uwzgl dniona w pkt VII.1 - VII.4 wniosku.





Dotyczy wy cznie finansowych 

rodków w asnych podmiotów spoza 

sektora finansów publicznych, np. 

fundacji, stowarzysze .

Dotyczy wy cznie finansowych rodków 

w asnych samorz dowych instytucji kultury.

Przed wype nieniem tabeli w pkt VII.2 

nale y zapozna  si  z przypisami * oraz **.



Przed wype nieniem tabeli w pkt VII.2 

nale y zapozna  si  z przypisami * oraz **.

W za czniku nr 3 do REGULAMINU zosta  zamieszczony wykaz kosztów 

kwalifikowanych. Dofinansowanie ministra ma charakter celowy  

i mo e by  wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzgl dnionych  

 ww. wykazie.

Zgodnie z § 13 pkt 2 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.

Podczas konstruowania harmonogramu nale y wzi  pod uwag , e termin 

na rozpatrzenie wniosków wynosi dwa miesi ce od daty zako czenia 

naboru. Dotacja jest przekazywana na konto beneficjenta po obustronnym 

podpisaniu umowy i przed o eniu przez beneficjenta pisemnej informacji  

o zaistnieniu czynników uprawdopodabniaj cych wykorzystanie rodków 

finansowych ministra. Mo liwa jest równie  refundacja poniesionych 

wydatków (dot. wy cznie wydatków poniesionych w 2019 r.).



Na etapie naboru nie 

nale y przesy a  

adnych za czników.



Informacje zawarte  

w wykazie musz  by  

powi zane z tre ciami 

zawartymi we wniosku. 

Je li dany wska nik nie 

wyst puje w zadaniu, 

nale y wpisa  warto  "0".

Warto  wska nika 

powinna równa  si  

liczbie podanej  

w pkt VII.2 - 

ród ach przychodu

Nie nale y uwzgl dnia

druków ulotnych.



Przed wype nieniem nale y zapozna  si  z za cznikiem nr 2 do REGULAMINU pn. Pomoc publiczna. Na etapie aktualizacji wniosku 

beneficjent programu mo e zosta  poproszony przez instytucj  zarz dzaj c  do wype nienia dodatkowego za cznika pn. Szczegó owa 

informacja dotycz ca pomocy publicznej. Tre  wype nionych za czników mo e by  kontrolowana przez instytucj  zarz dzaj c   

na ka dym etapie realizacji wniosku pod k tem wiarygodno ci i prawdziwo ci podanych informacji. Przedstawienie przez wnioskodawc /

beneficjenta nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji w ramach testu pomocy publicznej mo e skutkowa  odrzuceniem wniosku, 

anulowaniem przyznanego dofinansowania lub obowi zkiem zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Przed wype nieniem nale y

zapozna  si  z przypisami 1-5

Nale y zaznaczy  TAK (dzia alno  z zakresu programu

wi e si  z oferowaniem us ug)

Nale y zaznaczy  TAK (zadania z zakresu programu wi

si  z oferowaniem us ug)

Przed zaznaczeniem odpowiedzi TAK nale y upewni  si , e wnioskodawca spe nia wymóg wskazany w

przypisie 5 oraz REGULAMINIE programu. Zaznaczenie odpowiedzi NIE wskazuje na niezgodno  zadania z

zakresem programu i mo e skutkowa  odrzuceniem wniosku lub anulowaniem przyznanego dofinansowania.






