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UWAGA!

Ocenie punktowej nie będą poddawane wnioski, 

które zostaną złożone bez wykorzystania systemu 

EBOI - błąd formalny (Wytyczne §8 pkt. 2).

Kolorem zielonym oznaczono pola, które 

należy wypełnić bądź zaznaczyć wypełniając

wniosek.

Kolorem czerwonym zostały wprowadzone 

wskazówki dla wnioskodawcy.

UWAGA!

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy o 

szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM priorytetu 

Edukacja artystyczna oraz WYTYCZNYMI do oceny 

wniosków!

Kolorem szarym oznaczono dane, które są

automatycznie importowane z konta EBOI 

wnioskodawcy.
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UWAGA!

Nazwa zadania służy do jego późniejszej identyfikacji i będzie uwzględniona w 

całej dokumentacji projektu. Powinna być ogólna, uniwersalna i możliwa do 

zastosowania bez względu na wysokość otrzymanej dotacji (nie należy podawać

ilości przeprowadzonych działań). W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie 

dofinansowania, wszelkie zmiany wprowadzone do nazwy zadania muszą

uzyskać odrębną zgodę ministra. W przypadku wniosków składanych w trybie 

wieloletnim prosimy o nie uwzględnianie numeracji imprez cyklicznych.

UWAGA!

§1 i §3 REGULAMINU określa wykaz uprawnionych 

wnioskodawców w ramach kwalifikujących się zadań.

UWAGA!

§17 i §18 REGULAMINU zawiera informacje na 

temat finansowania zadań w trybie wieloletnim.

UWAGA!

Na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Instytucją

Zarządzającą będą przesyłane wszystkie informacje w sprawach 

związanych z przedmiotowym wnioskiem.

UWAGA!

Dane do pkt. V.2. są importowane z konta EBOI wnioskodawcy. 

W przypadku gdy wniosek będzie podpisany przez osobę

posiadającą imienne pełnomocnictwo - dane należy zmienić

wyłącznie z poziomu wniosku.
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UWAGA!

Posiadanie odrębnego rachunku bankowego 

nie jest wymagane.
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UWAGA!

Zgodnie z §11 REGULAMINU 

realizacja zadania odbywa się na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!

Dotyczy wyłącznie kwoty, która nie 

została uwzględniona w pkt. VII.1 i VII.3 

wniosku.

 na temat wszystkich na temat wszystkich na temat wszystkich na temat wszystkich
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UWAGA!

Prosimy o uwzględnienie wyłącznie danych na temat bezpośredniej

grupy odbiorców projektu, będącej aktywnymi uczestnikami (z 

wyłączeniem pedagogów, jurorów, artystów, publiczności).
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UWAGA!

Ocenie punktowej nie będą poddawane wnioski 

w których nie przeznaczono wszystkich 

planowanych przychodów z realizacji zadania 

na koszty związane z jego realizacją - błąd

formalny (Wytyczne §8 pkt.10).

UWAGA!

§16 REGULAMINU określa minimalną kwotę

wnioskowanego dofinansowania, tj. 30 000 zł

oraz maksymalne kwoty wraz z podziałem

relacji procentowej.

! ! ! 
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UWAGA! W Załączniku nr 1 do REGULAMINU został zamieszczony wykaz kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie ministra 

ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w ww. wykazie.

UWAGA!

Podczas konstruowania harmonogramu należy wziąć pod uwagę, że termin na 

rozpatrzenie wniosków wynosi 2 miesiące od daty zakończenia naboru.

Dotacja jest przekazywana na konto beneficjenta po obustronnym 

podpisaniu umowy i przedłożeniu przez beneficjenta pisemnej informacji o 

zaistnieniu czynników uprawdopodabniających wykorzystanie środków

finansowych ministra. Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków 

(dot. wyłącznie wydatków poniesionych w 2015 r.).
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UWAGA!

Zgodnie z §16 pkt. 8 REGULAMINU gdy wnioskodawca ubiega się o 

zgodę ministra na podniesienie maksymalnego udziału dofinansowania w 

budżecie zadania, zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną

informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek niezawierający

uzasadnienia zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

UWAGA!

Dotyczy wyłącznie wnioskodawców dysponujących

bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy 

pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Uwaga!

Na etapie naboru nie należy przesyłać żadnych załączników.
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!!!
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UWAGA!

Wszystkie informacje 

zamieszczone w niniejszym 

wykazie muszą być powiązane z 

treściami zamieszczonymi we 

wniosku.

UWAGA!

Gdy zadanie realizowane jest po 

raz pierwszy prosimy o wybór opcji

"pierwsza edycja imprezy".
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