
WNIOSEK WZORCOWY - pracownia

Pole powinno 
pozosta  puste.

Nazwa zadania 
do 120 znaków.

W ramach programu Wspieranie dzia a  muzealnych 
mo na ubiega  si  o dofinansowanie zakupu sprz tu, 
który nie b dzie wykorzystywany do wiadczenia 
odp atnych us ug konserwatorskich. 

W ramach programu mo liwa 
jest realizacja jedynie zada  
1-rocznych lub 2-letnich.

Je eli wniosek dotyczy zadania 
realizowanego w trybie 2-letnim 
nale y dodatkowo zapozna  si  
z wnioskiem wzorcowym na 
wystawy.



Osoby wymienione w tym polu powinny: 
- w przypadku instytucji kultury by  wpisane do RIK-u; 
- w przypadku organizacji pozarz dowych by  wpisane do KRS-u; 
- w przypadku ko cio ów i zwi zków wyznaniowych posiada  
stosowne pe nomocnictwa. 
 
Osoby upowa nione do wskazanych czynno ci okre la statut 
instytucji lub stosowne upowa nienie.

Osoba wymieniona w tym polu b dzie odpowiedzialna za kontakty robocze z 
NIMOZ zwi zane z procesem aktualizacji wniosku, przygotowaniem rozliczenia 
itp., dlatego te  powinna posiada  wiedz  o za o eniach merytorycznych i 
organizacyjnych projektu umo liwiaj c  udzielenie informacji na temat zadania. 

Nale y poda  rachunek, na który 
zostanie przekazana dotacja.



W polu VI.1. nale y zamie ci  podstawowe informacje na temat 
zadania, w tym poda  typ tworzonej/modernizowanej pracowni oraz 
has owo wymieni  planowane do zakupu sprz ty. Opis powinien w 
sposób has owy charakteryzowa  projekt i stanowi  rozwini cie nazwy 
w asnej zadania (do 1 000 znaków).

W tym polu nale y wpisa  (poprzez wybór z rozwijanej 
listy, aktywuj cej si  po wpisaniu pierwszych kilku liter) 
miejsce (lub miejsca) realizacji zadania - miejscowo  i 
ulic . Numer budynku nale y uzupe ni  samodzielnie. 

Pole powinno pozosta  puste.

Wi kszo  zada  na wyposa enie pracowni 
ma zasi g regionalny. W wyj tkowych 
sytuacjach mamy do czynienia z zadaniem o 
zasi gu ponadregionalnym.

W tym polu nale y wymieni  
podmioty, które maj  istotny 
wk ad w realizacj  zadania.

Wpisane kwoty oraz dzia ania nie mog  by  
powtórzone w preliminarzu, ale powinny by  
opisane w polu B.2. Elementy sk adowe 
zadania.

W polu B.1. nale y: 
- umie ci  uzasadnienie konieczno ci stworzenia/zmodernizowania pracowni oraz zakupu 
konkretnych sprz tów; 
- krótko scharakteryzowa  ka dy z kupowanych sprz tów, uwzgl dniaj c jego parametry techniczne i 
producenta oraz precyzuj c, do jakich dzia a  konserwatorskich b dzie wykorzystywany; 
- opisa  korzy ci wynikaj ce z realizacji projektu zarówno dla samej instytucji wnioskuj cej, jak i jej 
otoczenia (potencjalnych odbiorców) oraz opisa  projekt na tle strategii rozwoju instytucji - odnie  
zak adane cele realizacji projektu do za o e  strategicznych dla instytucji. 
- zamie ci  deklaracj  o zgodno ci ewentualnych dzia a  prowadzonych w formule online z 
wymogami regulaminu programu okre lonymi w sekcji 4.30.C/4 Wymagania odno nie dzia a  
prowadzonych w formule on-line. 
  
W przypadku pracowni, które b d  modernizowane, nale y opisa  obecny stan pracowni.



W polu B.2. nale y w punktach wymieni  i opisa  wszystkie dzia ania realizowane w ramach zadania – niezale nie od tego czy generuj  
one koszt, czy nie. Wymienione dzia ania musz  by  w pe ni spójne z preliminarzem i harmonogramem. Je eli dzia anie nie generuje 
kosztów w projekcie, prosimy o zamieszczenie stosownej informacji na ten temat zgodnie z podanym przyk adem.

Wymienione dzia ania maj  charakter przyk adowy. Nale y opisa  
wszystkie dzia ania sk adaj ce si  na konkretne zadanie.

Wymogiem obligatoryjnym jest zamieszczenie 
na ko cu tego pola o wiadczenia, e zakupiony 
sprz t nie b dzie wykorzystywany do 
wiadczenia odp atnych us ug 

konserwatorskich.

Prosimy o zamieszczenie informacji czy 
przedstawiony preliminarz zawiera 
koszty brutto czy netto oraz poda  
uzasadnienie przyj tego rozwi zania. 
Preliminarz nie mo e uwzgl dnia  
podatku od towarów i us ug (VAT) w 
wysoko ci, w której podatnikowi 
przys uguje prawo do jego odzyskania 
lub rozliczenia w deklaracjach 
sk adanych do Urz du Skarbowego. 

W polu B.3. nale y wymieni  i opisa  kompetencje wykonawców wszystkich dzia a  realizowanych w ramach zadania (zarówno 
generuj cych, jak i nie generuj cych koszty), w tym dostawców/wykonawców, którzy dokonali wst pnej wyceny swoich 
produktów/us ug na potrzeby oszacowania bud etu zadania. Ka demu z nich powinno zosta  przypisane dzia anie uwzgl dnione 
w polu B.2. Elementy sk adowe zadania. 
Je eli cz  dostawców/wykonawców zadania zostanie wybrana dopiero w trakcie jego realizacji (np. w wyniku przetargu lub 
wyboru ofert) nale y zamie ci  stosown  informacj  na ten temat (na etapie aktualizacji wniosku konieczne b dzie uzupe nienie 
listy ostatecznie wybranych wykonawców).

W polu B.5.2 nale y opisa , w jakim zakresie projekt jest 
adresowany do poszczególnych grup odbiorców zaznaczonych 
w polu B.5.1. Ofert  edukacyjn  nale y uwzgl dni  wy cznie, 
je eli jest ona ci le zwi zana z realizacj  zadania.  
Obligatoryjnie nale y zamie ci  informacj  czy powstanie 
nowa odp atna oferta edukacyjna. 



W polu B.6. nale y has owo, w punktach, wymieni  sposoby promocji zadania (wszystkie czynno ci 
zwi zane z realizacj  planowanej promocji musz  by  opisane w polu B.2. Elementy sk adowe 
zadania).  
Obligatoryjnie nale y zamie ci  deklaracj  o umieszczeniu informacji o uzyskanym dofinansowaniu na 
stronie internetowej wnioskodawcy. Szczegó y dotycz ce warunków spe nienia obowi zku 
informacyjnego przez beneficjentów programu okre li umowa dotacyjna.

Pole B.7.jest nieobowi zkowe. Wnioskodawca ma 
mo liwo  umieszczenia w tym miejscu istotnych 
informacji, które ze wzgl du na swoj  specyfik  nie 
pasuj  do pozosta ych pól opisowych.

W polu B.9. nale y w punktach wymieni  rozwi zania 
sfinansowane z dotacji, jakie zastosowano w celu 
zapewnienia dost pu do efektów zadania osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Je eli zadanie nie przewiduje 
takich elementów, nale y wpisa  "nie dotyczy". 



W tym wierszu rodki w asne 
wpisuj  podmioty niezaliczane do 
sektora finansów publicznych np. 
parafie, stowarzyszenia, fundacje. 

Wszystkie przewidywane 
przychody musz  by  umieszczone 
w punkcie VII.2 Efekty rzeczowe i 
ród a przychodów i uwzgl dnione 

w preliminarzu projektu jako ród o 
finansowania zadania.

W tym wierszu rodki w asne wpisuj  
podmioty zaliczane do sektora 
finansów publicznych np. muzea 
samorz dowe, pa stwowe. 

Te pola nale y wype ni  tylko w przypadku 
wniosków, które dotycz  zada  
przewiduj cych jakikolwiek odp atny udzia  w 
zadaniu (np. odp atne lekcje muzealne). 

Nale y wymieni  materia y 
promocyjne/gad ety, które 
nie b d  sprzedawane.

W tym polu nale y uwzgl dni  odp atne 
materia y promocyjne lub gad ety reklamowe. 
W kolumnie 'rodzaj' poza nazw  nale y poda  
sposób kalkulacji kwoty przychodu. 



Preliminarz nale y przygotowa  w oparciu o Wykaz kosztów kwalifikowanych okre lony w regulaminie programu Wspieranie 
dzia a  muzealnych (sekcja 4.30.D/1-4). Ka dy koszt uwzgl dniony w preliminarzu musi by  opisany w polu B.2. Elementy 
sk adowe zadania.

Nazwa kosztu powinna zaczyna  si  od s owa „zakup” (w zakresie 
zakupu materia ów, sprz tu itp.) lub „wynagrodzenie za" i ko czy  
podaniem rodzaju dokumentu rozliczeniowego (umowa o dzie o/
umowa zlecenia/aneks do umowy o prac /oddelegowanie/polisa + 
rachunek/faktura).W przypadku kosztów z o onych nale y 
przedstawi  kalkulacj  wydatków. 

Umieszczaj c w preliminarzu koszty promocji nale y pami ta , e s  one 
kwalifikowane do dofinansowania jedynie do 10% kwoty dotacji, co determinuje 
konieczno  wyodr bnienia tego typu kosztów w osobnych pozycjach 
preliminarza. W ramach jednej pozycji kosztorysowej nie nale y tak e czy  
innych rodzajów kosztów warunkowo kwalifikowanych z dotacji, wskazanych w 
regulaminie programu w sekcji Kategorie kosztów - informacje dodatkowe 
(4.30.D/4).

W ramach jednej pozycji kosztorysowej nie nale y czy  wydatków bie cych i 
inwestycyjnych. Podzia  wydatków na bie ce i inwestycyjne powinien by  
skonsultowany z osob  odpowiedzialn  za obs ug  finansow  zadania.

Harmonogram nale y przygotowa  w sposób chronologiczny (w oparciu o dzie  rozpocz cia poszczególnych 
dzia a ) oraz bez luk czasowych, czyli okresów kiedy nie jest realizowane adne dzia anie, uwzgl dniaj c 
wszystkie dzia ania planowane do zrealizowania wymienione w polu B.2. Elementy sk adowe zadania.

Dzia ania trwaj ce w tym samym czasie 
powinny by  umieszczone w jednym wierszu.

W harmonogramie nale y uwzgl dni   rozliczenie, 
które powinno trwa  maksymalnie 30 dni.



W polu IX nale y wymieni  wy cznie dotacje otrzymane z Programów 
Ministra w roku 2021 (w tym zadania wieloletnie obejmuj ce rok 2021).



Wska nik 10. musi by  spójny z 
informacjami zawartymi w polu 
VII.2. Efekty rzeczowe i ród a 
przychodów.



Odpowiedzi na pytania nale y wybiera  poprzez wybór jednej z 
dost pnych opcji.  
W celu prawid owego wype nienia tej cz ci wniosku nale y 
zapozna  si  z tre ci  za cznika nr 3 do Og oszenia Ministra 
KiDN w sprawie naboru do Programów rz dowych z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2022 oraz 
przypisami, znajduj cymi si  poni ej.



W tym polu nale y wpisa  warto  wi ksz  od 0. Je eli wnioskodawca nie zatrudnia 
pracowników to powinien wpisa  liczb  cz onków organizacji. 

W ka dym punkcie (a i b) nale y opisa  jedno zadanie (w przypadku zada  
cyklicznych - jedn  edycj ) zrealizowane w roku 2020 lub 2021. 
W tre ci opisu nale y poda  daty realizacji tego zadania. 

W ka dym punkcie (a i b) nale y opisa  jedno zadanie 
(w przypadku zada  cyklicznych - jedn  edycj ) 
zrealizowane w roku 2019, 2020 lub 2021. 
W tre ci opisu nale y poda  daty realizacji tego zadania. 

W opisie planu rozwoju nale y uwzgl dni  rol  projektu 
b d cego przedmiotem sk adanego wniosku. 


