
Uwaga!
Ocenie punktowej nie będą poddawane 
wnioski, które zostaną złożone bez 
wykorzystania systemu EBOI - błąd
formalny (Wytyczne § 8 ust. 1, pkt. 2).

UWAGA!
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy 
o szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM 
programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
oraz WYTYCZNYMI do oceny wniosków!

UWAGA!
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 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. §16 
REGULAMINU zawiera 
informacje na temat 
finansowania zadań w trybie 
wieloletnim.

Na każdy rok musi zostać przedstawiony osobny preliminarz,
harmonogram oraz źródła finansowania zadania. W każdym
roku trzeba także zapewnić wymagany wkład własny.



Na adres e-email osoby odpowiedzialnej za 
kontakt z Instytucją Zarządzającą będą
przesyłane wszystkie informacje w sprawach 
związanych z przedmiotowym wnioskiem.



Termin realizacji zadania powinien być
zgodny z terminami w pkt. VII.5. 
Harmonogram realizacji zadania "Dzień
rozpoczęcia zadania...dzień
zakończenia zadania".



W przypadku prowadzanie prac budowlanych w 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków prosimy 
zapoznać się ze spisem prac, które nie są
dofinansowywane w ramach programu Infrastruktura 
szkolnictwa artystycznego (załącznik nr 3.2)

UWAGA!!! Jeśli kwota wnioskowana
jest niezgodna z regulaminowym
limitem system nie dopuści do złożenia
wniosku!!!

Relacje procentowe muszą
uwzględniać wytyczne 
Regulaminu par. 13,14 i 15

Załącznik nr 3.1 do Regulaminu programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zawiera wykaz kosztów 
kwalifikowanych.

Pomoce naukowe traktujemy jako wydatki bieżące



Data rozpoczęcia zadania musi być
taka sama jak data rozpoczęcia
pierwszego zadania.

Data zakończenia zadania musi być
taka sama jak data zakończenia
ostatniego zadania.

UWAGA!
Zgodnie z §13 ust. 1 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!
W odniesieniu do szkół i placówek prowadzonych przez MKiDN - zgodnie z §14 Regulaminu - dofinansowanie może wynosić do 
100% budżetu przedstawionego we wniosku. Nie mogą pojawić się środki z CEA.

UWAGA!
Dotyczy wyłącznie wnioskodawców dysponujących
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
zweryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu.

Uwaga!
Na etapie naboru nie należy przesyłać żadnych
załączników.
Uwaga nie dotyczy zadania nr 4 w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków europejskich. 





Liczba zakupionego sprzętu liczona w sztukach lub zestawach, powinna 
zgadzać się z tą podaną w Preliminarzu.



Odpowiadając na pytania w punkcie I. Charakter gosodarczy działalności
wnioskodawcy, założeniem było, że szkoła posiada stołówkę, automat z 
napojami i organizuje koncerty więc prowadzi działalność polegającą na 
oferowaniu na rynku towarów lub usług. Instrumenty na które jest składany
wniosek o dofinansowanie, będą dostępne dla uczniów bezpłatnie i nie będą
generowały przychodu w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.

Uwaga! Wniosek wzorcowy zawiera 
jedynie przykładowy sposób wypełnienia
informacji dotyczącej pomocy publicznej. 
Przed zaznaczeniem odpowiedzi prosimy 
o zapoznanie się z załącznikiem nr 2 do 
regulaminu programu Pomoc Publiczna i 
przypisami poniżej.

Zapewnienie rozdzielności finansowo-księgowej zadania jest obowiązkowe. Zaznaczenie 
odpowiedzi NIE wskazuje na niezgodność zadania z zakresem programu i może skutkować
odrzuceniem wniosku lub anulowaniem przyznanego dofinansowania.






