
WNIOSEK WZORCOWY
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żółtym wnioskodawca 
wypełnia samodzielnie na 
etapie składania wniosku

U
��� ���� ����������

kolorem niebieskim są
wypełniane automatycznie 
po założeniu konta
w systemie EBOI

Dane w ramkach fioletowych 
stanowią podpowiedź dla 
wnioskodawcy

Wniosek składany jest za pomocą systemu 
EBOI. Do Narodowego Centrum Kultury 
przesyłają Państwo wyłącznie
potwierdzenie złożenia wniosku.

Nazwa zadania służy do późniejszej identyfikacji i pojawia się we wszystkich dokumentach 
aż do rozliczenia zadania. Powinna być zwięzła i na tyle ogólna, by ewentualna zmiana 
zakresu zadania wynikająca z wysokości przyznanego dofinansowania nie wymuszała jej 
modyfikacji.

Uwaga! Po przyznaniu dotacji wszelkie zmiany nazwy będą musiały uzyskać zgodę
Dyrektora NCK!

Wypełniając formularz, wnioskodawca wybiera rodzaj zadania 
spośród czterech określonych w regulaminie programu.

W programie Kultura dostępna
można realizować zadania wyłącznie
w trybie 1-rocznym.

W polu V.2. dane przenoszone są automatycznie z konta 
wnioskodawcy.

W polu V.2. można podać więcej niż jedną osobę. Jest to szczególnie 
ważne, gdy ze statutu instytucji wynika, że oświadczenia woli muszą być
opatrzone więcej niż jednym podpisem.

Prosimy o podawanie numeru 
telefonu komórkowego.



W polu V.3. można przenieść dane z pola V.2. lub wskazać inną osobę/osoby,
z którą/ymi NCK może kontaktować się w sprawach związanych z nadesłaną
dokumentacją i jej ewentualną korektą. Ważne, żeby była to osoba/osoby 
zaangażowana/ne w projekt. Na jej adres będą przesyłane wszystkie informacje 
w sprawach związanych z przedmiotowym wnioskiem.
Prosimy też o podawanie numerów tel. komórkowych.

Dane do korespondencji 
przenoszone są
automatycznie
z konta wnioskodawcy, 
można je jednak zmienić w 
czasie wypełniania wniosku, 
jeżeli faktyczny adres do 
korespondencji jest inny niż
adres wnioskodawcy.

Pola V.7a. i V.7b. należy uzupełnić
informacjami właściwymi dla 
danego rodzaju podmiotu.



W polu A.2. należy wskazać faktyczne miejsce 
realizacji zadania. Jeżeli zadanie będzie
realizowane w więcej niżjednej lokalizacji, należy
uwzględnić oddzielnie każde z tych miejsc. 
Realizacja zadania odbywa się wyłącznie na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wnioskodawca nie przewiduje współpracy z innymi podmiotami, może
nie wypełniać pola A.4.
UWAGA! Kwota wpisana w punkcie A.4. nie może być ujęta w preliminarzu 
kosztów (pole VII.4), a co za tym idzie - nie może również zostać ujęta w 
ewidencji księgowej wnioskodawcy. Nie należy też w kolumnie "Kwota..." 
wyceniać wkładu rzeczowego partnerów.



Zgodnie z regulaminem programu, koszty promocji zadania mogą zostać pokryte z 
dofinansowania, jednak w wysokości do 10% wnioskowanej kwoty dofinansowania.



Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacja zadania 
(dla których podatek VAT jest kosztem) - sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT). Wnioskodawcy, którzy mają
możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacja zadania (w całości lub w części) - sporządzają
kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można
zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania 
zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem 
programu, wnioskodawca 
nie może uzyskiwać
przychodów w związku
z realizacją zadania.

Relacje procentowe muszą być zgodne
z regulamien. W przypadku przekroczenia 
tego limitu, należy zamieścić stosowne 
uzasadnienie w polu VII.6



Od tego dnia można realizować wszystkie 
płatności z dofinansowania oraz z finansowych 
środków wnioskodawcy i innych źródeł.

Do tego dnia musi nastąpić realizacja wszystkich płatności z 
dofinansowania oraz z finansowych środków wnioskodawcy
i innych źródeł, włącznie z odprowadzeniem podatków.

W przypadku, gdy procentowy poziom wnioskowanego dofinansowania 
przekracza regulaminowy limit, system automatycznie zaznczay "TAK" i odblokuje 
pole VII.6 z miejscem na uzasadnienie. Wniosek niezawierający uzasadnienia 
zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

Należy tu umieścić informacje o wszystkich przedsięwzięciach
powiązanych z opisywanym zadaniem, o których dofinansowanie 
ubiega się wnioskodawca w innych programach Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w roku objętym dotacją.

Należy tu umieścić informacje o wszystkich projektach realizowanych w 2018 roku
w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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



W punkcie 8. należy wskazać liczbę
partnerów w realizacji zadania, 
którzy zostali wymieniemi w pkt. 
VI.2.A4 i opisani w pkt. B.7 wniosku. 



UWAGA! Wniosek wzorcowy zawiera 
jedynie przykładowy sposób wypełnienia
informacji dot. pomocy publicznej.





Wniosek i oświadczenie muszą być
podpisane przez osobę/osoby
upoważnioną/ne do reprezentowania 
wnioskodawcy wymienioną/ne
w punkcie V.2.


