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W szarych ramkach zaznaczono 

pola, które są automatycznie 

importowane z konta EBOI 

Wnioskodawcy. 

Zieloną strzałką          zaznaczono pola, 

które należy wypełnić, bądź zaznaczyć 

wypełniając Elektroniczny Formularz. 

UWAGA!!! W czerwonych ramkach oraz za 

pomocą czerwonych podkreśleń umieszczane 

są wskazówki oraz komentarze dotyczące 

wypełnienia Elektronicznego Formularza. 

Można wybrać tylko 

jedną dziedzinę. 

2017 r. 

pesel 

I 2017 

21-07-2016 
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cały rok (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.) 

pół roku ( od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.) 

  pół roku ( od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.) 
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Należy podać, w zależności od rodzaju 

projektu, informacje o miejscu realizacji przedsięwzięcia     

(kraj/województwo/miejscowość, miejscowości). 

Jeśli projekt będzie 

realizowany tylko w internecie, należy wpisać „Internet”. 
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Obowiązkowo należy wypełnić 1 

wiersz, maksymalnie 3 wiersze. 

W tabeli należy podać  oraz opisać  3 główne cele realizacji przedsięwzięcia (jeden wiersz tabeli jeden cel przedsięwzięcia).  

Opis celów odzwierciedla potrzeby, intencje Wnioskodawcy, które stanowią jego motywację do  realizacji przedsięwzięcia.  

W odróżnieniu od rezultatów (które należy opisać  w II.8) cele mogą mieć  charakter ogólny,  osiągnięcie celów nie musi       

nastąpić  bezpośrednio w momencie zrealizowania przedsięwzięcia.  Syntetyczny opis, nie więcej niż 6 zdań, maksymalnie     

500 znaków. 

Jaki będzie efekt końcowy realizacji przedsięwzięcia? W tym miejscu należy podać  oraz opisać  bezpośredni rezultat/

rezultaty realizacji przedsięwzięcia (np. napisanie powieści, napisanie scenariusza, wykonanie instalacji, przeprowadz

enie warsztatów). WAŻNE: W przypadku otrzymania stypendium wymienione oraz opisane w tym miejscu rezultaty, 

umieszczone zostaną w umowie stypendialnej i stanowić będą podstawę rozliczenia stypendium. W tabeli 

należy podać  oraz opisać  obowiązkowo 1 rezultat realizacji przedsięwzięcia (jeden wiersz to jeden rezultat).  

Opcjonalnie można dodać  więcej rezultatów przedsięwzięcia, w tym celu należy dodać  kolejny wiersz 

poprzez kliknięcie "Dodaj pozycję".  

 



          Instrukcja wypełnienia Elektronicznego Formularza – „Stypendia z budżetu MKiDN na 2017 r.” 

5 
 

 

 

 

Harmonogram zawiera wykaz poszczególnych działań, jakie składają się na realizację 

przedsięwzięcia oraz ich opis w porządku chronologicznym. Harmonogram powinien 

uwzględniać wszystkie działania zaplanowane w ramach realizacji przedsięwzięcia . Czas 

trwania: zawiera ramy czasowe, w których poszczególne działania będą realizowane 

(należy wybrać miesiąc rozpoczęcia i zakończenia poszczególnego działania). 

Wypełnienie 3 wierszy jest 

obowiązkowe.  

Po wybraniu odpowiedzi „Tak” pojawia się pytanie II.10.1 oraz tabela, w której należy wypełnić 

w całości przynajmniej 1 wiersz. W przypadku wybrania odpowiedzi „Nie” Wnioskodawca nie 

wypełnia tabeli II.10.1 i przechodzi do pytania II.11. 

Należy podać  pełną nazwę              
podmiotu/osoby o której  mowa w
 punkcie II.10 

np.: publikacja artykułu w
 gazecie,  udostępnienie  
sali/pracowni 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017-12 
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Obowiązkowo należy wypełnić 1 wiersz (1 grupa odbiorców), 

maksymalnie 3 wiersze. 

Po wybraniu odpowiedzi „Tak” pojawia się pytanie III.2.1 a)  oraz tabela, w której należy 

wypełnić w całości przynajmniej 1 wiersz. W przypadku wybrania odpowiedzi „Nie” 

Wnioskodawca nie wypełnia tabeli III.2.1 a) i przechodzi do pytania IV.1. 

Należy wpisać nazwę Programu Ministra (np. 

Muzyka, Kultura Ludowa) wraz z datą naboru 

bądź programu stypendialnego (stypendium  

FPT, Młoda Polska). 

Należy podać informację, czy na etapie 
składania aplikacji dofinansowanie, o którym 
mowa zostało już przyznane. Jeśli nie, należy 
podać datę rozstrzygnięcia. W tym miejscu 
należy również opisać w jakim stopniu 
wnioskowane przedsięwzięcie jest powiązane 
z danym programem (np.: realizacja 
jednego/kilku/wszystkich działań opisanych 
w harmonogramie należy przytoczyć 
dokładne nazwy działań opisanych                    
w harmonogramie). 

Należy podać nazwę instytucji 
zarządzającej Programem (np. 
Instytut Muzyki i Tańca, 
Departament Ochrony Zabytków), 
instytucji  zarządzającej programem 
stypendialnym (np. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Narodowe Centrum Kultury). 
 

 

W tym miejscu należy nazwać  grupę odbiorców, do których   
kierowane są działania/rezultaty przedsięwzięcia  
np.: mieszkańcy miejscowości X, dzieci, uczestnicy warsztatów 
 

a) Należy, w skróconej, syntetycznej formie, opisać   
podjęte (bądź realizowane działania) w celu osiągnięcia 
rezultatów opisanych w punkcie II.8  Elektronicznego        
Formularza.  
 b) Należy również podać informacje 

na temat aplikowania w innych programach (niepowiązanych 
z MKiDN, np. programy Urzędów 

Miast, organizacji  pozarządowych,  instytucji   kultury)            
udzielających wsparcia  

finansowego/merytorycznego                                                         
 w realizacji przedsięwzięcia, 

które jest przedmiotem aplikacji o stypendium Ministra.         
W takim przypadku należy napisać  jakim wsparciem                

realizacja przedsięwzięcia zostanie objęta, 
określając termin w kolumnie obok należy podać termin 
aplikowania oraz termin decyzji o udzieleniu wsparcia). 

 
 

Po wybraniu odpowiedzi „Tak” pojawia się pytanie III.1.1  oraz tabela, w której należy wypełnić 

w całości przynajmniej 1 wiersz. W przypadku wybrania odpowiedzi „Nie” Wnioskodawca nie 

wypełnia tabeli III.1.1 i przechodzi do pytania IV.1. 

2016 2016 
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Po wybraniu odpowiedzi „Tak” pojawia się pytanie IV.2.1  oraz tabela, w której należy wypełnić 

w całości przynajmniej 1 wiersz. W przypadku wybrania odpowiedzi „Nie” Wnioskodawca nie 

wypełnia tabeli IV.2.1 i przechodzi do pytania IV.3. 
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 Oświadczenie nr 9, oraz pole do wypełnienia nazwy instytucji 

pojawiają się tylko w przypadku wyboru dziedziny „Opieka 

nad zabytkami”. 


