
Wniosek sk adany jest za pomoc  systemu 

EBOI. Do Narodowego Centrum Kultury

przesy aj  Pa stwo wy cznie

potwierdzenie z o enia wniosku.

WNIOSEK WZORCOWY

Dane w ramkach

fioletowych stanowi

podpowied  dla 

wnioskodawcy

D��� zaznaczone kolorem

!tym wnioskodawca

wype nia samodzielnie na

etapie sk adania wniosku

U����� Dane zaznaczone

kolorem niebieskim s

wype niane automatycznie

po za o eniu konta

w systemie EBOI

Nazwa zadania s u y do p! niejszej identyfikacji i pojawia si  we wszystkich dokumentach

a  do rozliczenia zadania. Powinna by  zwi z a i na tyle og!lna, by ewentualna zmiana

zakresu zadania wynikaj ca z wysoko ci przyznanego dofinansowania nie wymusza a jej

modyfikacji.

Uwaga! Po przyznaniu dotacji wszelkie zmiany nazwy b d  musia y uzyska  zgod

Dyrektora NCK!

Wype niaj c formularz, wnioskodawca wybiera jeden rodzaj

zadania spo r!d okre lonych w regulaminie programu.

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

W polu V.2. mo na poda  wi cej ni  jedn  osob . Jest to szczeg!lnie

wa ne, gdy ze statutu instytucji wynika, e o wiadczenia woli musz  by

opatrzone wi cej ni  jednym podpisem.
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Prosimy o podawanie numeru

telefonu kom!rkowego.



111111111

W polu V.3. mo na przenie  dane z pola V.2. lub wskaza  inn  osob /osoby,

z kt!r /ymi NCK mo e kontaktowa  si  w sprawach zwi zanych z nades an  dokumentacj

i jej ewentualn  korekt . Wa ne, eby by a to osoba/osoby zaanga owana/ne w projekt. Na

jej adres b d  przesy ane wszystkie informacje w sprawach zwi zanych z

przedmiotowym wnioskiem.

Prosimy te  o podawanie numer!w tel. kom!rkowych.

Dane do korespondencji przenoszone s  automatycznie 

z konta wnioskodawcy, mo na je jednak zmieni  w czasie

wype niania wniosku, je eli faktyczny adres do korespondencji jest

inny ni  adres wnioskodawcy.

Pola V.7a. i V.7b. nale y uzupe ni

informacjami w a ciwymi dla

danego rodzaju podmiotu.



W polu A.2. nale y wskaza  faktyczne miejsce realizacji

zadania. Je eli zadanie b dzie realizowane w wi cej

ni jednej lokalizacji, nale y uwzgl dni  oddzielnie ka de z

tych miejsc.

Realizacja zadania odbywa si  wy cznie na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

Je eli wnioskodawca nie przewiduje wsp!pracy z innymi podmiotami, mo e nie

wype nia  pola A.4.

UWAGA! Kwota wpisana w punkcie A.4. nie mo e by  uj ta w preliminarzu

koszt!w (pole VII.4), a co za tym idzie - nie mo e r!wnie  zosta  uj ta w ewidencji

ksi gowej wnioskodawcy. Nie nale y te  w kolumnie "Kwota..." wycenia  wk adu

rzeczowego partner!w.





Wnioskodawcy, kt!rzy nie maj  prawnej mo liwo ci odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towar!w i us ug zwi zanych z realizacja zadania

(dla kt!rych podatek VAT jest kosztem) - sporz dzaj  kosztorysy w kwotach brutto ( cznie z podatkiem VAT). Wnioskodawcy, kt!rzy maj

mo liwo  odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towar!w i us ug zwi zanych z realizacja zadania (w ca o ci lub w cz ci) - sporz dzaj

kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzgl dniaj  w nich kwot podatku VAT, kt!re b d  podlega y odzyskaniu lub rozliczeniu).



Od tego dnia mo na realizowa  wszystkie p atno ci z

dofinansowania oraz z finansowych rodk!w

wnioskodawcy i innych r!de .

Do tego dnia musi nast pi  realizacja wszystkich p atno ci z

dofinansowania oraz z finansowych rodk!w wnioskodawcy

i innych r!de , w cznie z odprowadzeniem podatk!w.

W przypadku, gdy procentowy poziom wnioskowanego dofinansowania przekracza regulaminowy

limit, system automatycznie zaznczay "TAK" i odblokuje pole VII.6 z miejscem na uzasadnienie.

Wniosek niezawieraj cy uzasadnienia zostanie odrzucony jako b dny formalnie.

Nale y tu umie ci  informacje o wszystkich przedsi wzi ciach

powi zanych z opisywanym zadaniem, o kt!rych dofinansowanie

ubiega si  wnioskodawca w innych programach Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w roku obj tym dotacj .

Nale y tu umie ci  informacje o wszystkich projektach realizowanych w 2018 roku

w ramach program!w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



UWAGA!!! Na etapie naboru nie

nale y przesy a adnych

za czników.



W punkcie 5. nale y wskaza  liczb  partner!w 

w realizacji zadania, kt!rzy zostali wymieniemi

w pkt. VI.2.A4



UWAGA! Wniosek wzorcowy zawiera jedynie

przyk adowy sposób wype nienia informacji dot.

pomocy publicznej.





Wniosek i o wiadczenie musz  by

podpisane przez osob /osoby upowa nion /

ne do reprezentowania wnioskodawcy

wymienion /ne w punkcie V.2.


