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pieczęć wnioskodawcy data wpływu (wypełnia NCK) 

NARODOWE CENTRUM KULTURY 

ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa 

Wniosek  o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora 

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

BLISKO (2022-2023) 

A. INFORMACJA O WNIOSKU I NABORZE

NARODOWE CENTRUM KULTURY 

ul. Płocka  13,  01-231 Warszawa 

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 

Kierunek interwencji 4.1.  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  w latach 2021-2025 

A. I. MIEJSCOWOŚĆ  I DATA

A. I. 1. Miejscowość

XYZ 

A. I. 2. Data złożenia wniosku

28-01-2022 15:01:54

A. II. NAZWA OPERATORA PRIORYTETU 4 NPRCZ 2.0.

Narodowe Centrum Kultury 

A. III. KONKURS W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1.

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ 

Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  na lata 2021-2025 

A. IV. TERMIN NABORU

20 stycznia 2022 – 16 lutego 2022 

A. V. NAZWA ZADANIA

Proszę podać nazwę zadania, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca. Nazwa zadania służy do późniejszej 

identyfikacji i pojawia się we wszystkich dokumentach. Należy unikać zbyt długich nazw. Uwaga! Po przyznaniu dofinansowania 

wszelkie zmiany nazwy będą musiały uzyskać zgodę NCK.
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A. VI. KLAUZULA INFORMACYJNA

Narodowe Centrum Kultury informuje, że: 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty będące współadministratorami przy  realizacji

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0.  na  lata  2021-2025, przyjętego uchwałą Rady  Ministrów,

zwanego dalej  także „NPRCz 2.0.”:

a) Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy  ulicy Krakowskie Przedmieście

15/17, 00-071 w Warszawie, będącego Instytucją Zarządzającą NPRCz 2.0.,  kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych jest  możliwy  pod  adresem współadministratora lub iod@kulturaisport.gov.pl , 

b) Operatora Priorytetu 1 – Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy  Alei Niepodległości 213,  02-086

Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest  możliwy  pod  adresem współadministratora lub

daneosobowe@bn.org.pl ,

c) Operatora Priorytetu 2 – Instytut Książki w Krakowie  z siedzibą w Krakowie,  przy  ulicy Zygmunta Wróblewskiego

6,   31-148  Kraków ,   kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  jest   możliwy   pod   adresem

współadministratora lub  iod@instytutksiazki.pl ,

d) Operatora Priorytetu 4 – Narodowe Centrum Kultury  z siedzibą w Warszawie, przy  ulicy  Płockiej  13,  01-231

Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest  możliwy  pod  adresem współadministratora lub 

iod@nck.pl . 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest  dokonywane w celu  realizacji obowiązku wynikającego z przepisu

prawa, na  podstawie uchwały nr 69/2021 Rady  Ministrów  z dnia  21  maja 2021 r. w sprawie ustanowienia

programu wieloletniego Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  na lata 2021-2025.

3. Dane osobowe zostały pozyskane przez współadministratorów od administratora: podmiotu ubiegającego się

o dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0.

4. W toku  realizacji NPRCz 2.0.  współadministrator pozyskuje następujące  kategorie danych osobowych

pracowników, współpracowników lub  przedstawicieli administratora podmiotu biegającego się

dofinansowanie:

imię,  nazwisko, miejsce zatrudnienia, służbowe dane  kontaktowe, takie jak  numer telefonu i adres poczty 

elektronicznej osób wskazanych przez wnioskodawców i beneficjentów do  kontaktów lub  nadzoru w  związku 

z uczestnictwem w  Narodowym  Programie Rozwoju Czytelnictwa  2.0.   na  lata  2021-2025. 

5. Informacja o przekazywaniu danych innym odbiorcom lub ich kategoriom: dane osobowe nie  będą

przekazywane, mogą być  natomiast udostępniane  innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania

na podstawie przepisów prawa.

6. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do  państwa trzeciego lub  organizacji międzynarodowej:

współadministratorzy nie  będą  przekazywać danych osobowych państwom trzecim ani  organizacjom

międzynarodowym.

7. Dane będą przechowywane do: dnia  zakończenia czynności związanych z wdrażaniem całego NPRCz 2.0.,

w tym  zwłaszcza związanych z zakończeniem czynności związanych z monitorowaniem i ewaluacją Programu,

oraz  w okresie trwałości projektów wskazanych indywidualnie dla  poszczególnych  Kierunków interwencji

NPRCz 2.0.,   a następnie będą przetwarzane zgodnie z  odpowiednimi przepisami  archiwizacyjnymi,

regulującymi przechowywanie dokumentów u współadministratorów.

mailto:iod@kulturaisport.gov.pl
mailto:daneosobowe@bn.org.pl
mailto:iod@instytutksiazki.pl
mailto:iod@nck.pl
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8. Osoba, której dane są  przetwarzane ma  prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art.  15 RODO; 

• prawo to  podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii  danych, której udostępnienie może niekorzystnie

wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych, 

• w przypadku udostępniania  danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego prawo

to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim  dane podlegające udostępnieniu mogą być  ustalone 

za pomocą istniejących środków ewidencyjnych, 

żądania ich sprostowania, zgodnie z art.  16 RODO; 

• prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest  ograniczane przez cele  przetwarzania danych,

usunięcia danych (bycia  zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art.  17 i 18 RODO. 

Prawo  do bycia  zapomnianym jest  ograniczone w zakresie: 

• korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

• wywiązania się  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na  mocy  prawa Unii lub  prawa państwa

członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy  publicznej powierzonej administratorowi, 

• z uwagi  na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

• celów  archiwalnych w interesie  publicznym, do  celów  badań naukowych lub  historycznych lub  do  celów

statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że  prawo do  bycia  zapomnianym,  uniemożliwi lub  poważnie utrudni 

realizację celów  takiego przetwarzania, 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art.  21 RODO; 

• prawo to jest  ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej  szczególnej sytuacji oraz w

przypadku, gdy  dane osobowe są  przetwarzane do  celów  badań naukowych lub  historycznych lub  do  celów

statystycznych, a przetwarzanie takie jest  niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art.  20 RODO; 

• prawo to  jest  ograniczone do  przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się  na  podstawie zgody

osoby lub  dla  realizacji umowy, której stroną jest  osoba której dane dotyczą. Prawo  to  przysługuje  również w

przypadkach, gdy  przetwarzanie odbywa się  w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie  może

niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

9. 

10. 

11. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na  podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda 

ta może być w każdej chwili wycofana, bez  wpływu  na  zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności 

przetwarzania. 

Osobie, której dane są  przetwarzane, jeśli  uzna, że  naruszane są  jej prawa, przysługuje prawo złożenia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy  ulicy Stawki  2, 00-193 

Warszawa. 

Nie przewiduje się  automatycznego  podejmowania decyzji wobec osób, których dane są  przetwarzane lub 

profilowania. 
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B. AKTUALNE DANE WNIOSKODAWCY

Pełna  nazwa wnioskodawcy Instytucja Kultury ABC 

E-mail instytucjaabc@biblioteka.pl 

Forma  organizacyjno-prawna Samorządowa instytucja kultury 

Rodzaj podmiotu biblioteka 

Rodzaj klasyfikacji budżetowej 92116 Biblioteki 

Dane  właściwego rejestru RIK 

Numer/pozycja w rejestrze 1 

Czy podmiot posiada status 

organizacji pożytku publicznego? 
Nie 

B. I. NUMERY IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

NIP 1080838265 

REGON 975313209 

B. II. OSOBA/Y UPOWAŻNIONA/E DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

Imię Jan 

Nazwisko Kowalski 

Stanowisko Dyrektor 

Numer  telefonu 000000000 

E-mail dyrektor@biblioteka.pl 

B. III. OSOBA ODPOWIEDZIALNA  ZA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU I KONTAKTY  Z NCK

Imię Jan 

Nazwisko Kowalski 

Stanowisko Dyrektor 

Numer  telefonu 000000000 

E-mail dyrektor@biblioteka.pl 

B. IV. ADRES WNIOSKODAWCY

Ulica XYZ 

Numer  domu 1 

Numer  lokalu 

Kod pocztowy 00-000 

Poczta XYZ 

Miejscowość XYZ 

Gmina XYZ 

Powiat Warszawa 

Województwo mazowieckie 

Numer  telefonu 000000000 

Numer  faksu 

E-mail instytucjaabc@biblioteka.pl 

B. V. POZOSTAŁE DANE WNIOSKODAWCY

Rok powstania/założenia instytucji 2020 

Numer  rachunku bankowego 18 1130  1150  7483  5455  8260  3019 

C. DODATKOWE DANE WNIOSKODAWCY

C. I. DODATKOWE DANE WNIOSKODAWCY

C. I. 1. Adres strony internetowej wnioskodawcy

www.instytucjaabc.pl 

mailto:instytucjaabc@biblioteka.pl
mailto:dyrektor@biblioteka.pl
mailto:dyrektor@biblioteka.pl
mailto:instytucjaabc@biblioteka.pl
http://www.instytucjaabc.pl/
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C. I. 2. Numer TERYT

1234567 

C. I. 3. Struktura organizacyjna

Biblioteka publiczna będąca samodzielną samorządową instytucją kultury 

C. I. 4. Typ wnioskodawcy

Biblioteka gminy miejskiej (do 100  tys.  mieszkańców) 

C. I. 5. Liczba osób zatrudnionych

5 osób 

C. I. 6. Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

3 osoby 

C. I. 7. Typ gminy, na  terenie której będzie realizowane zadanie

 Gmina  miejska lub miasto na  prawach powiatu do 100  tys.  mieszkańców 

 Gmina  miejsko-wiejska 

 Gmina  wiejska 

 Pozostałe 

C. I. 8. Organ założycielski wnioskodawcy

Czy organem założycielskim wnioskodawcy jest  gmina  wiejska,  gmina  miejsko-wiejska bez ograniczeń 

liczby mieszkańców oraz gmina  miejska lub powiat  z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, 

oddalona od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km? 

TAK 

C. I. 9. Liczba  użytkowników zarejestrowanych w bibliotece

3000 

C. I. 10. Liczba  czytelników w bibliotece (użytkowników aktywnie wypożyczających)

1000 

C. I. 11. Liczba  wypożyczeń na  zewnątrz w biblioteki

100 

C. I. 12. Liczba  zorganizowanych w bibliotece konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp.  wydarzeń

20 

C. I. 13. Liczba  uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp.  wydarzeń

600 

C. I. 14. Pozostała działalność biblioteki

Czy w bibliotece działają koła lub kluby czytelnicze? TAK 

Czy w bibliotece działają koła lub kluby inne niż czytelnicze? TAK 

Czy biblioteka jest  objęta wsparciem w innych  (poza  NPRCz 2.0.)  programach wspierających 

czytelnictwo? 
TAK 

Uwaga! 

W pozycjach od C.I.5 do C.I.14 

należy podać wartość danych 

na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
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D. INFORMACJA O ZADANIU

D. I. ZAKRES  I CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

D. I. 1. Syntetyczny opis zadania

Prosimy o umieszczenie opisu podstawowych założeń zadania w ramach konkursu. Informacja powinna być zwięzła 

i konkretna. Syntetyczny opis  zadania stanowi jego  wizytówkę, powinien zatem zawierać najważniejsze informacje 

identyfikujące zadanie. 

D. I. 2. Cele  zadania

Celem zadania jest... 

Dzięki temu projektowi... 

W tym  punkcie należy opisać cel zadania oraz  jego  przewidywalne rezultaty. Prosimy wskazać, co chcieliby Państwo 

osiągnąć realizując dane zadanie. Cele zadania powinny być realne oraz  jasno i konkretne określone. Należy  uwzględnić 

współpracę ze społecznością lokalną i pola  wykorzystania potencjału kulturowego mieszkańców. 

D. I. 3. Partnerzy w realizacji zadania

Nazwa Kwota zaangażowania Wkład  rzeczowy Wkład  merytoryczny 

Fundacja XYZ 0,00  zł 
udostępnienie sali na 

warsztaty i szkolenia 

wsparcie merytoryczne 

przy realizacji  zadania 

D. I. 4. Partnerzy medialni w realizacji zadania

radio (Stacja XYZ) 

telewizja (Stacja XYZ) 

prasa drukowana (Czasopismo XYZ) 

D. I. 5. Opis  promocji zadania

Zadanie będzie promowane w prasie drukowanej/radio/telewizji/mediach społecznościowych... 

W tym  punkcie należy krótko przedstawić sposób, w jaki  będą Państwo promować zadanie z uwzględnieniem typów 

materiałów promocyjnych i informacyjnych (np.  ulotki,  plakaty, zaproszenia). 

D. I. 6. Informacja na  temat wykorzystania posiadanych zasobów infrastrukturalnych, kadrowych i adaptacji

przestrzeni publicznej na  potrzeby realizacji zadania

W tym  punkcie należy wymieniać osoby zaangażowane w realizację zadania, np.  koordynatora i prowadzących 

warsztaty/szkolenia oraz krótko i konkretnie ich wykształcenie, doświadczenie itp. 

Dodatkowo należy przedstawić opis  przystosowania przestrzeni  publicznej na  potrzeby realizacji zadania 

oraz  przedstawić zarys wykorzystania posiadanych zasobów infrastrukturalnych. 

D. I. 7. Informacja na  temat wykorzystania dotacji w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami, o  których mowa w  ustawie z  dnia 19  lipca 2019  r.  o  zapewnianiu dostępności  osobom ze

szczególnymi potrzebami, w tym  osób z niepełnosprawnościami

Należy  przedstawić wszelkie działania zawarte w zadaniu, które mają na  celu  zapewnienie dostępności osobom 

ze  szczególnymi potrzebami. 

D. II. OPIS ZADANIA

D. II. 1. Opis realizacji zadania w I roku - podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb

lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców

Wypełniając tabelę w poz. D.I.3, proszę pamiętać, 

że wkład finansowy Partnerów NIE JEST źródłem 

finansowania zadania i NIE MOŻE być uwzględniony 

w preliminarzu. 

Tematy szkoleń nie mogą pokrywać się ze szkoleniami organizowanymi dla Państwa przez NCK – lista szkoleń 

dostępna jest w zakładce “do pobrania”: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/do-pobrania 

Proszę wyszczególnić i scharaktyryzować działania w obszarze podnoszenia kompetencji pracowników biblioteki, związanych 

z ropoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców. Tematy szkoleń/warsztatów, tematykę 

przewodnią wizyt studyjnych lub innych form podnoszenia kompetencji należy ująć w punktach zaczynając od nowego wiersza. 

Przykładowo: 1. Nazwa szkolenia pierwszego; 2. Nazwa szkolenia drugiego; 3. Tematyka wizyty studyjnej itd. 



S t r o n a 7 | 14 

Wniosek  nr 13194/22 złożony  dnia 28-01-2022, godz.  15:01:54 

D. II. 2. Opis realizacji zadania w I roku - budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa

D. II. 3. Opis realizacji zadania w I roku - realizacja wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych

D. II. 4. Opis realizacji zadania w II roku

D. II. 5. Grupy  odbiorców zadania:

Dzieci (0-12  lat) 

 Młodzież  (13-18 lat) 

 Dorośli  (osoby w wieku  produkcyjnym/aktywne zawodowo) 

 Seniorzy (osoby w wieku  60+) 

W tym  punkcie należy krótko opisać wskazane grupy docelowe. 

D. II. 6. Charakterystyka oferty realizowanej w ramach zadania dla  poszczególnych  grup odbiorców, sposób

dotarcia do  poszczególnych grup odbiorców oraz sposoby włączania mieszkańców w realizację zadania

W tym  punkcie należy zaprezentować ofertę realizowanych zadań do wybranych grup docelowych i sposób dotarcia do 

nich. Dodatkowo należy krótko przedstawić sposoby zainteresowania mieszkańców do włączenia  

w realizację zadania. 

D. II. 7. Informacje dodatkowe istotne  dla  oceny wniosku

W tym  punkcie należy wpisać informacje, które będą miały  znaczący wpływ na  ocenęwniosku. Należy  wpisać jedynie 

informacje niezamieszczane w innych częściach wniosku. 

D. III. DOŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY

D. III. 1. Opis  działań wnioskodawcy, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat, związanych z rozpoznaniem

potrzeb i potencjału kulturowego społeczności  lokalnej, współpracą i inicjowaniem działań kulturalnych wokół

biblioteki

W tym  punkcie należy opisać przeprowadzane działania powiązane z rozpoznaniem potrzeb i potencjału kulturowego 

społeczności lokalnej, współpracą i inicjowaniem działań kulturalnych wokół biblioteki w ciągu ostatnich 3 lat. 

W opisie powinien zostać uwzględniony także rozwój  kompetencji pracowników wnioskodawcy w powyższym zakresie. 

Proszę wyszczególnić i scharakteryzować działania w obszarze budowania i wzmacniania lokalnych partnerstw. Tematy szkoleń/warsztatów, 

tematykę przewodnią wizyt studyjnych lub innych form budowania i wzmacniania lokalnych partnerstw należy ująć 

w punktach zaczynając od nowego wiersza.  

Przykładowo: 1. Nazwa szkolenia pierszego; 2. Nazwa szkolenia drugiego; 3. Tematyka wizyty studyjnej itd. 

Proszę wyszczególnić i scharakteryzować działania skierowane do społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczości 

z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. 

Koszty przeznaczone na działania edukacyjno-animacyjne nie mogą przekroczyć 60 % dofinansowania na I rok 

realizacji zadania. 

Proszę wyszczególnić i scharakteryzować element kompleksowego zadania oraz opisać planowane działania zgodnie z celami konkursu. Na 

tym etapie nie wiedzą Państwo jakie inicjatywy oddolne zostaną wyłonione, jednak należy zawżeć ich realizację w opisie. 

Tematy szkoleń/warsztatów, tematykę przewodnią wizyt studyjnych lub innych form podnoszenia kompetencji należy ująć w punktach 

zaczynając od nowego wiersza: 1. Nazwa szkolenia pierszego; 2. Nazwa szkolenia drugiego; 3. Tematyka wizyty studyjnej itd.

Koszty przeznaczone na działania edukacyjno-animacyjne z partnerami oraz inicjatywy oddolne wyłonione 

w trybie konkursowym powinny w sumie wynosić przynajmniej 70% dofinansowania na II rok. Z czego conajmniej 

połowę tej kwoty należy przeznaczyć na realizację inicjatyw oddolnych, o których mowa powyżej. 
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D. III. 2. Opis  działań kulturalnych/edukacyjnych/animacyjnych wnioskodawcy,  przeprowadzonych w  ciągu

ostatnich 3  lat, realizowanych we  współpracy z partnerami lokalnymi ( np.  instytucjami kultury, placówkami

edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi)

W tym  punkcie należy opisać przeprowadzane działania kulturalne/edukacyjne/animacyjne  realizowane we  współpracy 

z partnerami lokalnymi np.  instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi) w ciągu 

ostatnich 3 lat. 
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E. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, KOSZTY I EFEKTY RZECZOWE ZADANIA

E. I. I ROK REALIZACJI ZADANIA

E. I. 1. Źródła finansowania

Źródło Kwota 
Procent całości 

zadania 

1. Wnioskowana kwota dofinansowania(środki z sektora finansów publicznych pozostające w dyspozycji NCK) 50 000,00 zł 89,29% 

2. Wkład własny, w tym:

2.1. Wkład własny z sektora finansów publicznych 

a) Środki  własne wnioskodawcy zaliczanego do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

1 Jednostka Samorządu Terytorialnego 6 000,00 zł 10,71% 

b) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Lp. Źródło Kwota % 

c) Inne  środki publiczne (z wyłączeniem środków pozostających w dyspozycji Ministra KDNiS i instytucji podległych) 

Lp. Źródło Kwota % 

d) Środki  z programów europejskich

Lp. Źródło Kwota % 

SUMA: Wkład  własny z sektora finansów publicznych 6 000,00 zł 10,71% 

2.2. Wkład własny spoza sektora finansów publicznych 

a) Środki  własne wnioskodawcy niezaliczanego do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

b) Środki  od sponsorów lub innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

c) Inne  środki ze źródeł niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

SUMA: Wkład  własny spoza sektora finansów publicznych 0,00  zł 0,00% 

SUMA: Wkład własny 6 000,00 zł 10,71% 

3. Przewidywane przychody

a) Opłaty za dostęp do udziału w zadaniu

Lp. Rodzaj Cena jednostkowa Liczba/nakład Kwota % 

b) Inne  źródła przychodów z realizacji zadania

Lp. Rodzaj Cena jednostkowa Liczba/nakład Kwota % 

SUMA: Przewidywane przychody 0,00 zł 0,00% 

SUMA: Całkowity koszt 56 000,00 zł 

SUMA: Środki  z sektora finansów publicznych razem 56 000,00 zł 100,00% 

E. I. 2. Preliminarz   kosztów wraz  ze źródłami    finansowania

Lp. Nazwa kosztu Finansowanie z NCK 

Wkład własny z 

sektora finansów 

publicznych 

Wkład własny spoza 

sektora finansów 

publicznych 

Przychody Koszt ogółem 

1 

Wynagrodzenie dla 

prowadzących warsztaty 

i szkolenia  

dla bibliotekarzy  

i partnerów 

20 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 22 000,00 zł 

2 

Wynagrodzenia dla twórców 

i artystów za działania 

edukacyjno-animacyjne 

11 000,00 zł 0,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 11 000,00 zł 

3 
Wynagrodzenia  

za obsługę kampanii 

promocyjnej 

5 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 6 000,00 zł 

4 
Koszty  promocji i kampanii 

informacyjnej 
5 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 7 000,00 zł 

Wkład własny musi stanowić min. 10% wartości zadania 

oraz pochodzić z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Wkład własny musi być finansowy.  
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5 
Poligrafia – project, druk  

i dystrybucja materiałów 

promocyjnych 

2 000,00 zł 500,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 2 500,00 zł 

6 

 Wynagrodzenie  

dla koordynatora zadania. 2 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 0,00  zł 2 000,00 zł 

7 

Noclegi  i wyżywienie  

dla uczestników i osób 

związanych z realizacją 

zadania 

3 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 0,00  zł 
3 000,00 zł 

8 

Wynagrodzenie za dokumentację 

filmową oraz zdjęciowa zadania 2 000,00 zł 500,00  zł 0,00  zł 0,00  zł 
2 500,00 zł 

SUMA: Koszty 50 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 56 000,00 zł 

E. I. 3. Kwota dofinansowania i/lub  procentowy udział dofinansowania inny niż obowiązujący

Nie 

E. II. II ROK REALIZACJI ZADANIA

E. II. 1. Źródła finansowania

Źródło Kwota 
Procent całości 

zadania 

1. Wnioskowana kwota dofinansowania(środki z sektora finansów publicznych pozostające w dyspozycji NCK) 70 000,00 zł 87,50% 

2. Wkład własny, w tym:

2.1. Wkład własny z sektora finansów publicznych 

a) Środki  własne wnioskodawcy zaliczanego do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

1 Jednostka Samorządu Terytorialnego 10 000,00 zł 12,50% 

b) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Lp. Źródło Kwota % 

c) Inne  środki publiczne (z wyłączeniem środków pozostających w dyspozycji Ministra KDNiS i instytucji podległych) 

Lp. Źródło Kwota % 

d) Środki  z programów europejskich

Lp. Źródło Kwota % 

SUMA: Wkład  własny z sektora finansów publicznych 10 000,00 zł 12,50% 

2.2. Wkład własny spoza sektora finansów publicznych 

a) Środki  własne wnioskodawcy niezaliczanego do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

b) Środki  od sponsorów lub innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

c) Inne  środki ze źródeł niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp. Źródło Kwota % 

SUMA: Wkład  własny spoza sektora finansów publicznych 0,00  zł 0,00% 

SUMA: Wkład własny 10 000,00 zł 12,50% 

3. Przewidywane przychody

a) Opłaty za dostęp do udziału w zadaniu

Lp. Rodzaj Cena jednostkowa Liczba/nakład Kwota % 

b) Inne  źródła przychodów z realizacji zadania 

Lp. Rodzaj Cena jednostkowa Liczba/nakład Kwota % 

SUMA: Przewidywane przychody 0,00 zł 0,00% 

SUMA: Całkowity koszt 80 000,00 zł 

SUMA: Środki  z sektora finansów publicznych razem 80 000,00 zł 100,00% 
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E. II. 2. Preliminarz   kosztów wraz  ze źródłami   finansowania

Lp. Nazwa kosztu Finansowanie z NCK 

Wkład własny z 

sektora finansów 

publicznych 

Wkład własny spoza 

sektora finansów 

publicznych 

Przychody Koszt ogółem 

1 
Realizacja inicjatyw oddolnych 

wyłonionych w trybie 

konkursowym 

28 500,00 zł 1 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 29 500,00 zł 

2 
Wynagrodzenia  

dla twórców  

i artystów za działania 

edukacyjno-animacyjne 

21 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 22 000,00 zł 

3 

Wynagrodzenie dla 

prowadzących warsztaty 

i szkolenia  

dla bibliotekarzy  

i partnerów 

6 000,00 zł 500,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 6 500,00 zł 

4 
Wynagrodzenia 

prelegentów 
2 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 5 000,00 zł 

5 
Wynagrodzenia za obsługę 

informatyczną 
1 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 0,00  zł 1 000,00 zł 

6 
Wynagrodzenia 

przewodników 
2 000,00 zł 500,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 2 500,00 zł 

7 
Koszty  podróży uczestników 

zadania (transport na wizytę 

studyjną) 

2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 3 000,00 zł 

8 
Nocleg i wyżywienie 

uczestników zadania 
2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 4 000,00 zł 

9 Niezbędne ubezpieczenia 500,00 zł 500,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 1 000,00 zł 

10 
Koszty  obsługi prawnej, 

finansowej i księgowej 
2 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 0,00  zł 2 000,00 zł 

11 

Koszt wynajęcia obiektów, 

pomieszczeń, przestrzeni 

(lokacji) na  potrzeby realizacji 

zadania 

2 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 0,00  zł 2 000,00 zł 

12 

Zakup biletów dla uczestników i 

osób związanych z realizacją 

zadania na  przedsięwzięcia 

kulturalne 

1 000,00 zł 500,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 1 500,00 zł 

SUMA: Koszty 70 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 80 000,00 zł 

E. II. 3. Kwota dofinansowania i/lub  procentowy udział dofinansowania inny  niż  obowiązujący

Nie 

Koszty przeznaczone na działania edukacyjno-animacyjne z partnerami oraz inicjatywy oddolne wyłonione 

w trybie konkursowym powinny w sumie wynosić przynajmniej 70% dofinansowania na II rok. Z czego conajmniej 

połowę tej kwoty należy przeznaczyć na realizację inicjatyw oddolnych, o których mowa powyżej. 
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E. III. PODSUMOWANIE  KOSZTORYSU

Lp. Nazwa okresu Całkowity koszt 

Wnioskowane 

dofinansowanie 

NCK 

Wkład własny z 

sektora finansów 

publicznych 

Wkład własny spoza 

sektora finansów 

publicznych 

Przewidywane 

przychody 

1 I rok realizacji zadania 56 000,00 zł 50 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 

2 II rok realizacji zadania 80 000,00 zł 70 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00  zł 0,00  zł 

SUMA 136 000,00 zł 120 000,00 zł 16 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

E. IV. EFEKTY RZECZOWE  Z REALIZACJI ZADANIA

E. IV. 1. Efekty rzeczowe z realizacji zadania w I roku

E. IV. 2. Efekty rzeczowe z realizacji zadania w II roku

W części E.IV wniosku należy wyszczególnić efekty rzeczowe, które powstaną podczas realizacji zadania. 

Proszę zwrócić uwagę, aby wskazane  efekty rzeczowe będące publikacjami (również elektronicznymi) były 

spójne z informacjami wskazanymi w części G wniosku (wskaźniki). 

Diagnoza 

Publikacja podsumowująca zadanie 

1/1 

1/100 
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F. HARMONOGRAM ZADANIA

F. I. I ROK REALIZACJI ZADANIA

F. I. 1. Regulaminowy termin rozpoczęcia zadania

28-03-2022 

F. I. 2. Regulaminowy termin zakończenia zadania

15-11-2022 

F. I. 3. Harmonogram realizacji

Działanie Termin od Termin do 

Przygotowanie do realizacji zadania, podpisywanie umów, działania promocyjne 28-03-2022 01-07-2022 

Opracowanie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej 01-04-2022 01-07-2022

Organizacja wizyty studyjnej 01-07-2022 24-07-2022 

Organizacja warsztatów i szkoleń dla bibliotekrzy I partnerów 24-07-2022 21-10-2022 

Realizacja działań edukacyjno-animacyjnych dla społeczności lokalnej 24-07-2022 21-10-2022

Przygotowanie do rozliczenia zadania i złożenie raportu częściowego 21-10-2022 15-11-2022 

F. I. 4. Termin rozpoczęcia zadania/projektu

28-03-2022 

F. I. 5. Termin zakończenia zadania/projektu

15-11-2022 

F. I. 6. Termin rozpoczęcia i/lub  zakończenia zadania/projektu inny, niż  obowiązujący

Nie 

F. II. II ROK REALIZACJI ZADANIA

F. II. 1. Regulaminowy termin rozpoczęcia zadania

01-01-2023 

F. II. 2. Regulaminowy termin zakończenia zadania

15-11-2023 

F. II. 3. Harmonogram realizacji

Działanie Termin od Termin do 

Przygotowanie do realizacji zadania, podpisywanie umów, działania promocyjne 01-01-2023 01-03-2023 

Ogłoszenie konkursu, wyłonienie zwycięzców i realizacja inicjatyw oddolnych 01-03-2023 24-07-2023

Organizacja projektów edukacyjno-animacyjnych 24-07-2023 21-10-2023 

Organizacja warsztatów dla bibliotekrzy 24-07-2023 21-10-2023 

Przygotowanie do rozliczenia zadania i złożenie raportu całościowego 21-10-2023 15-11-2023 

F. II. 4. Termin rozpoczęcia zadania/projektu

01-01-2023 

F. II. 5. Termin zakończenia zadania/projektu

15-11-2023 

F. II. 6. Termin rozpoczęcia i/lub  zakończenia zadania/projektu inny, niż  obowiązujący

Nie 

Uwaga, wpisane w tabeli F.I.3 oraz F.II.3 

(harmonogram) działania muszą łącznie 

obejmować cały okres realizacji zadania. 

Nie może być “przerw” w  przebiegu 

zadania. 

Zadanie w II roku realizacji musi 

rozpocząć się 1 stycznia 2023 roku. 
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G. WYKAZ WSKAŹNIKÓW 

G. I. I ROK REALIZACJI ZADANIA

Lp. Wskaźnik Wartość planowana 

1 Liczba projektów edukacyjno – animacyjnych realizowanych w ramach partnerstw 2 szt. 

2 

Liczba bezpośrednich odbiorców / uczestników projektów edukacyjno – animacyjnych realizowanych w ramach 

partnerstw, w tym: 
2 200 os. 

dzieci (0-12 lat) 100 os. 

młodzież (13-18  lat) 600 os. 

dorośli  (osoby  w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo) 1 000 os. 

seniorzy (osoby  w wieku 60+) 500 os. 

3 Liczba partnerów w realizacji  zadania (podmiotów tworzących partnerstwa) 2 szt. 

4 

Liczba osób  biorących udział  w działaniach (np. szkoleniach) służących podnoszeniu własnych kompetencji, 

związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego, w tym: 
20 os. 

pracownicy biblioteki 15 os. 

przedstawiciele partnerstw 5 os. 

5 

Liczba działań związanych z budowaniem i wzmacnianiem lokalnych partnerstw, w tym: 3 szt. 

warsztaty, szkolenia dla pracowników biblioteki  oraz partnerów zadania 2 szt. 

konferencje, spotkania, fora wymiany  doświadczeń lokalnych liderów 1 szt. 

6 Liczba publikacji  / wydawnictw / nagrań audio-video (również  elektronicznych) wydanych w ramach zadania 1 szt. 

7 
Nakład  publikacji  / wydawnictw / nagrań audio-video (również  elektronicznych) wymienionych w punkcie 6 

(proszę nie wliczać plakatów i ulotek) 
1 egz. 

G. II. II ROK REALIZACJI ZADANIA

Lp. Wskaźnik Wartość planowana 

1 

Liczba projektów edukacyjno – animacyjnych realizowanych w ramach partnerstw 5 szt. 

Inicjowanych i przygotowanych przez  partnerstwo 3 szt. 

Inicjowanych przez  przedstawicieli społeczności lokalnej  (wyłonionych w procedurze konkursowej) 2 szt. 

2 

Liczba bezpośrednich odbiorców / uczestników projektów edukacyjno – animacyjnych realizowanych w ramach 

partnerstw, w tym: 
2 500 os. 

dzieci (0-12 lat) 100 os. 

młodzież (13-18  lat) 700 os. 

dorośli  (osoby  w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo) 1 100 os. 

seniorzy (osoby  w wieku 60+) 600 os. 

3 Liczba partnerów w realizacji  zadania (podmiotów tworzących partnerstwa) 4 szt. 

4 

Liczba osób  biorących udział  w działaniach (np. szkoleniach) służących podnoszeniu własnych kompetencji, 

związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego, w tym: 
22 os. 

pracownicy biblioteki 15 os. 

przedstawiciele partnerstw 7 os. 

5 

Liczba działań związanych z budowaniem i wzmacnianiem lokalnych partnerstw, w tym: 5 szt. 

warsztaty, szkolenia dla pracowników biblioteki  oraz partnerów zadania 5 szt. 

konferencje, spotkania, fora wymiany  doświadczeń lokalnych liderów 0 szt. 

6 Liczba publikacji  / wydawnictw / nagrań audio-video (również  elektronicznych) wydanych w ramach zadania 1 szt. 

7 
Nakład  publikacji  / wydawnictw / nagrań audio-video (również  elektronicznych) wymienionych w punkcie 6 

(proszę nie wliczać plakatów i ulotek) 
100 egz. 
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H. OŚWIADCZENIA 

H. I. OŚWIADCZENIA

H. I. 1. Oświadczam, że Wnioskodawca:

  posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania. 

  nie zalega z płatnościami na  rzecz podmiotów publiczno-prawnych. 

 przedstawił preliminarz zadania uwzględniający jedynie środki, które docelowo ujęte będą w jego  ewidencji księgowej. 

  ujmie  w swojej  ewidencji księgowej wszystkie przychody uzyskane w trakcie realizacji zadania oraz  poświadcza, że  nie  będą one 

ujęte w ewidencji księgowej innych podmiotów. 

H. I. 2. Niniejszym oświadczam, że:

 zapoznałem/am się  z treścią  Regulaminu Konkursu w ramach  Kierunku interwencji 4.1.  BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | 

INICJATYWY  | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ Priorytet 4  *Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa 2.0.  na  lata 

2021-2025*. Treść  dokumentu znajduje się na  stronie internetowej NCK. 

 zapoznałem/am się  z Zasadami przetwarzania  danych osobowych (Klauzula informacyjna). Treść  dokumentu znajduje się  w części 

A.VII. Wniosku oraz  na  stronie internetowej NCK.

informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe. 

 minimum 10%  zadeklarowanego wkładu własnego zadania stanowią środki  finansowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

  zapoznałem/am się z wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

  na  objęte niniejszym wnioskiem wydatki Wnioskodawca nie  otrzymał dofinansowania z programów dotacyjnych NCK; 2) projektów z 

obszaru kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w całości lub  w części we  współpracy z NCK; 3) programów ministra oraz 

innych instytucji podległych MKiDN. 

  wnioskodawca nie  przeznaczy na  wkład   własny środków z  dofinansowania uzyskanego w  innym programie  NCK, w  programach 

ministra oraz  innych instytucji podległych MKiDN lub dotacji z MEiN. 

  preliminarz kosztów zadania nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do 

jego  odzyskania lub  rozliczenia w deklaracjach składanych do  US; w przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie 

podatku zobowiązuję się  do poinformowania NCK o tym  fakcie, a także do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych środków 

finansowych na  rachunek bankowy NCK (proporcjonalnie do udziału środków NCK w finansowaniu danej faktury/rachunku). 

  dane osobowe udostępnione w niniejszym wniosku pozyskane  zostały i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

  jestem osobą uprawnioną lub  posiadam pełnomocnictwo do  reprezentowania podmiotu, a także do  składania oświadczeń woli i 

zaciągania w jego  imieniu zobowiązań finansowych. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za  podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.  233 

Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że  we  wniosku podano nieprawdziwe informacje dyrektor NCK zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia wniosku lub do anulowania podjętej decyzji o dofinansowaniu. 
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I. III. PODPIS/-Y I PIECZĘCIE OSOBY/OSÓB  UPOWAŻNIONEJ/-YCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

Lp. Imię  i nazwisko Stanowisko / funkcja Pieczęć imienna Podpis 

1 Jan Kowalski Dyrektor 

Na etapie naboru Wnioskodawca nie  musi drukować wniosku i go podpisywać. Sekcja podpisy dotyczy 

wyłącznie Beneficjentów, którzy po rozstrzygnięciu naboru, dostarczają do NCK wydrukowany, podpisany i 

opieczętowany wniosek wraz  z załącznikami. 
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