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Wniosek wzorcowy

tu należy
umiescić
pieczęć
wnioskodawcy

pola zaznaczone 

żółtym kolorem EBOI 

sam wypełnia
automatycznie

pola zaznaczone 
zielonym kolorem 

wypełnia
Wnioskodawca
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nazwa zadania powinna być na 
tyle uniwersalna, aby nie trzeba 

było zmieniać nazwy zadania w 
przypadku gdy dofinansowanie 

będzie niższe od wnioskowanego 

wybieramy odpowiednie 

działanie

w tym priorytecie 

projekty mogą być
1-roczne lub 
2-letnie

osoby wpisane do 
KRS-u lub RIK-u
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tu wpisujemy krótki opis 

zadania nie więcej niż 1000 

znaków, najważniejsze

działania
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tu opisujemy koncepcję projektu, jego 

wartosć merytoryczne i związek z celami 
strategicznymi priorytetu

tu podajemy wszystkich 
specjalistów

zaangażowanych w 

realizację projektu

należy podać sposób 
promocji zadania

ten punk jest 

nieobowiązkowy,

można tu wpisać
bardziej szegółowy
zakres zadania
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tu wpisujemy program prac 
remontowo-konserwatorskich

oraz imię i nazwisko 
konserwatora wraz z jego 
uprawnieniami

ten pkt. dot. wydawnictwa w tym miejscu 

umieszczamy dwie recenzje oraz imię i 
nazwisko rezencentów

w tym miejscu wpisujemy wszystkie 
grupy docelowe do których kierowany 
jest projekt

w tym miejscu wpisujemy wszystkie przychody 

z realizacji zadania, które umieszczamy również
w pkt. VII.2 oraz w preliminarzu kosztów 

pkt.VII.3, jako źródło finansowania projketu
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w tej kolumnie wpisujemy koszty 
kwalifikowalne, zgodnie z 

załacznikiem nr.1 oraz sposób 
kalkulacji

Kwoty podajemy w 

pełnych złotych

w ramach tego 
programu, wszystkie 
planowane wydatki 

są wydatkami 

bieżącymi
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na etapie składania

wniosków, załączniki

są niewymagalne
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podpis i pieczęć  osób 

upoważnionych w 
KRS-e lub RIK-u
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podpis i pieczęć
osób upoważnionych
w KRS-e lub RIK-u
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podpis i pieczęć
osób upoważnionych
w KRS-e lub RIK-u
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pieczęć
wnioskodawcy
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podpis i pieczęć
osób upoważnionych
w KRS-e lub RIK-u
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