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Wiosek wzorcowy

Obowiązkowa

pieczęć
wnioskodawcy

NIP i regon automatycznie 
importowany z konta EBOI 
wnioskodawcy

należy dokonać
wyboru terminu



Strona 2 / 16

nazwa własna powinna 

być na tyle uniwersalna, 
na wypadek gdyby 

wnioskodawca otrzymał
niższe dofinansowanie 

niż wnioskował

wybieramy tryb finansowania, 

w tym priorytecie mogą być
zadania 1-letnie lub 2- letnie

dane są automatycznie 
importowane z EBOI z konta 
wnioskodawcy

osoby wpisane do 
KRS-u lub RIK-u 

rodzaj zadania 
wybieramy z katalogu 

(rozwinąć strzałką)

nalezy wybrać własciwy
program i priorytet
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dane
automatycznie
importowane z 
EBOI z konta 
Wnioskodawcy

proszę podać
obowiązkowo konto, 

które będzie

obsługiwało ten projekt

syntetyczny opis powinien zawierać nie więcej niż 5 

zdań, najważniejsze działania dot. tego projektu
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proszę podać miejsce realizacji zadania

obowiązkowo prosze podać termin realizacji zadania

tu podajemy 

kwoty nieujęte w 
preliminarzu

proszę podać partnerów medialnych

proszę podać cel i ogólna koncepcję zadania

w tym miejscu należy wpisać program prac remontowo 

konserwatorskich pod warunkiem że projekt dotyczy 
konserwacji

osoby zaangażowane w realizację projektu oraz ich 

wykształcenie i doswiadczenie zawodowe

jeżeli projekt dotyczy publikacji należy wpisać dwie recenzje oraz nazwiska i 
imiona recenzentów

imię i nazwisko konserwatora oraz jego 
uprawnienia
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zaznaczamy również grupy wiekowe do 
których adresowany jest projekt

opis sposobu promocji zadania

tu wpisujemy informacje dodatkowe, ważne dla zadania

Należy zapoznać się z dodatkową
informacją umieszczoną (powyżej)w

formularzu bezporednio pod rubryką
VII. Koszty, źródła finansowania oraz 
harmonogram realizacji zadania
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Uwaga, jeżeli kwota wnioskowana jest niezgodna z 

regulaminem, system nie pozwala złożyć wniosku

w tej kolumnie wpisujemy 
koszty kwalifikowalne zgodnie 

z zał.nr 1. do Regulaminu

w ramach tego priorytetu 
wszystkie planowane 

wydatki są wydatkami 

bieżącymi
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w przypadku, gdy poziom procentowego wnioskowanego dofinansowania 

przekracza limit regulaminowy, w polu automatycznie zaznacza się opcja TAK. 

system nie dopuszcza złożenia wniosku bez uzasadnienia. 
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na etapie naboru nie składamy załączników

pieczęcie i podpisy osób 

upoważnionych w KRS-e lub RIK-u
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należy wpisać
wszystkie

pozycje, jeżeli

dany wskaźnik

nie występuje

należy wpisać 0

piecięcie i podpisy osób 

upoważnionych w KRS-e lub 
RIK-u
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domyslnie zaznaczono NIE, jeżeli wnioskodawca prowadzi 

działalnosć gospodarczą należy zmienić na TAK
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należy zaznaczyć własciwe pole

należy odniesć się do tego punktu
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pieczęcie i podpisy osób 

upoważnionych w KRS-e lub RIK-u
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należy opisać dwa najważniejsze zadania w sferze kultury realizowanych przez 

wnioskodawcę w czasie 2 ostatnich lat

należy opisać dwa najważniejsze zadania inwestycyjne z dziedziny kultury 

realizowane przez wnioskodawcę w czasie 3 ostatnich lat
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należy wpisać plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze 

działalnosci kultury lub (i) inwestycyjnej na najbliższe 3 
lata

pieczęcie i podpisy osób upoważnionych w 
KRS-e lub RIL-u
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