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Wniosek musi być
opatrzony pieczątką

wnioskodawcy

Data obecnego naboru 
do Programów Ministra

Wniosek składany jest za 

pośrednictwem systemu EBOI. 

Do MKiDN przesyłają Państwo

WYŁĄCZNIE wygenerowane 

potwierdzenie złożenia wniosku

Kolorem zielonym oznaczono pola, 

które nalezy wypełnić bądź zaznaczyć
wypełniając wniosek

Kolorem fioletowym oznaczono dane, 

które są automatyczne importowane z 
konta EBOI wnioskodawcy

W czerwonych ramkach zawarte są
wskazówki lub komentarz dotyczące

treści, które powinny być zawarte we 
wniosku
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Nazwa zadania służy do jego późniejszej identyfikacji i 

pojawią się we wszystkich dokumentach, aż do rozliczenia 

zadania. Z tego wględu powinna być ogólna, krótka i 

uniwersalna, możliwa do zastosowania bez względu na 

wysokość otrzymanej dotacji (nie należy podawać rodzaju 

i ilości sprzętu, który wnioskodawca zamierza kupić, nie 

należy podawać adresu remontowanych obiektów); w 
przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, 

wszelkie zmiany wprowadzone do nazwy zadania muszą
uzyskać odrębną zgodę

Wnioskodawca może wybrać okres 
realizacji projektu

Na każdy rok musi zostać przedstawiony osobny preliminarz, 

harmonogram oraz źrodła finansowania zadania. W każdym roku 

trzeba także zapewnić wymagany wkład własny.
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UWAGA!!!Nowe pole do 

wypełnienia
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UWAGA!!! Nowe pole do 

wypełnienia we wniosku

W przypadku prowadzanie prac remontowych w obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytków proszę zapoznać się ze spisem prac, które nie są
dofinansowwywane w ramach priorytetu
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Relacje procentowe 

muszą być zgodne z 
Regulaminem

UWAGA!!! Jeśli kwota wnioskowana 
jest niezgodna z regulaminowym 

limitem system nie dopuści do złożenia
wniosku!!!
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Proszę pamiętać o właściwej klasyfikacji wydatków na bieżące i inwestycyjne

Załącznik nr 1 do Regulaminu priorytetu zawiera wykaz kosztów kwalifikowanych

Podajemy kwoty w pełnych

złotych bez groszy

Należy wykazać we 

wskaźnikach dotyczących prac 
adaptacyjnych

dostosowujących obiekt do 
potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Należy wykazać we 

wskaźnikach dotyczących

Prac zmniejszających koszty 
funkcjonowania obiektu

Należy wykazać we wskaźnikach dotyczących

Prac poprawiających stan techniczny obiektu

Należy wykazać we 

wskaźnikach dotyczącyh Prac 

związanych ze zwiększeniem

powiększeniem użytkowej
lokalu - przebudowa 

pomieszczeń/obiektu

90 000 90 000

410 000610 000

Prace remontowe są
kwalifikowane jako 

wydatki bieżące
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Data rozpoczęcia zadania musi być taka sama jak data 

rozpoczęcia pierwszego zadania

Podajemy ogólną nazwę zakupów potem 
w nawiasie przedstawiamy 
uszczególnienie zakupów

aranżacji wnętrz

Należy wykazać we wskaźnikach

dotyczących dokumentacji 
technicznej

Należy wykazać we wskaźnikach dotyczących

Prac poprawiających bezpieczeństwo obiektu

Należy wykazać we 

wskaźniku wyposażenie
wystawiennicze

uszczególnienie zakupówuszczególnienie zakupów
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Data zakończenia zadania musi być taka sama 

jak dzień zakończenia ostatniego zadania

Na etapie naboru załączniki nie są
wymagane. Składają Państwo tylko 

Potwierdzenie złożenia wniosku.
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Każdy wniosek musi być
podpisany
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Nowa tabela wskaźników.
Prosimy o zaznaczenie w niej tych prac oraz zakupów, które 

wcześniej zostały umieszczone w preliminarzu.

Dla ułatwienia wskaźniki zostały pogrupowane tematycznie. 

Wystarczy odhaczyć czekboksem daną linijkę.

Musi być zgodne z 
odbiorcami zadania 
wykazanymi w B.5.1
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Zgodnie z pozycjami wykazanymi w preliminarzu zadania 

podajemy sztuki bądź zestawy zakupionego wyposażenia

W przypadku tej pozycji w preliminarzu mamy zakup 10 
sztuk laptopów oraz 30 zestawów (w tym 20 zestawów 

komputerów i 10 zestawów oprogramowania).
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