
Strona 1 / 18

1. Formularz wniosku jest jednakowy we wszystkich programach/priorytetach ministra,

st d wype nienie niektórych pól nie jest wymagane w priorytecie Infrastruktura

szkolnictwa artystycznego.

2. Zgodnie z regulaminen Priorytetu Potwierdzenie z o enia wniosku jest jedynym

wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do instytucji zarz dzaj cej na

etapie naboru. Wniosek w wersji papierowej oraz niezb de za aczniki s  przesy ane do

instytucji zarz dzaj cej priorytetem po otrzymaniu potwierdzenia o przyznaniu dotacji.

Kolorem fioletowym oznaczono dane, 

które są automatycznie importowane z 
konta EBOI wnioskodawcy.

Jeśli wpis w danym polu nie jest 

zaznaczony ramką lub kolorem, oznacza 

to, że pole jest wypełniane
automatycznie.

Kolorem zielonym  oznaczono pola, 

które należy wypełnić bądź zaznaczyć
wypełniając wniosek.

Wniosek musi być
opatrzony pieczątką

wnioskodawcy
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Nazwa zadania służy do jego późniejszej

identyfikacji i pojawia się we wszystkich 

dokumentach aż do rozliczenia zadania. Z tego 

względu 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 zakupić, również nie 

należy wskazywać adresu remontowanych 

obiektów i remontowanych części).
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu 

dotacji, wszelkie zmiany wprowadzone do 

nazwy zadania muszą uzyskać odrębną zgodę
ministra.

Regulamin daje także

możliwość wyboru 

zadań 2 i 3 letnich.

W czerwonych ramkach 

zawarte są wskazówki lub 

komentarze dotyczące treści,

które powinny być zawarte 
w polach wniosku.

W polu V.2 dane przenoszone są
automatycznie z konta 

wnioskodawcy. Dane można zmienić
z poziomu wniosku - np. jeśli

wniosku nie podpisują członkowie

dyrekcji/zarządu podmiotu, lecz 

osoba posiadająca imienne 

pełnomocnictwo.

Należy podać dane osoby, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z 

nadesłaną dokumentacją, także jej ewentualną korektą (kontak do osoby, która zna 

sprawę); może być to jedna z osób wymienionych w punkcie V.2. lub też inna osoba. W 

miarę możliwości prosimy o podawanie numerów telefonów komórkowych.
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UWAGA! Jeśli kwota 
wnioskowana jest niezgodna z 
regulaminowym limitem, system 

nie dopuści do złożenia wniosku!

w załączniku nr 1 do Regulaminu priorytetu znajduje się
wykaz kosztów kwalifikowanych
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 !

Prace remontowe (80.000 zł) oraz 

zakup instrumentów (30.000 zł)
przez szkołę są kwalifikowane jako 

wydatki bieżące
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Na etapie naboru nie trzeba przesyłać żadnych

załączników. Składane jest jedynie 

Potwierdzenie złożenia wniosku.
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Należy wypełnić tylko te pola, które odpowiadają specyfice danego rodzaju zadania:

- przy pracach dot. wyłącznie remontu/przebudowy obiektów nie wypełniać pozycji dotyczącej liczby 

zakupionego sprzętu (chyba, że jest to połączone zadanie dotyczące zarówno prac budowlanych jak i 
zakupów),

- przy zakupie samego wyposażenia należy wypełnić tylko pozycję nr 2. 

- przy zliczaniu wyposażenia prosimy nie liczyć tych samych rzeczy raz w sztukach i raz w zestawach. 

Osobno zliczamy sprzęt, który daje się policzyć w sztukach oraz osobno zliczamy zestawy.
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Nie dotyczy

Domyślnie zaznaczone jest 

pole Nie, należy zmienić jeśli
wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą.
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