
 

 

 

Nazwa 
projektu 

 

 

Informacje o projekcie 

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za projekt 

Imię Nazwisko 

  

Telefon Email 

  

Osoba do kontaktu (jeśli inna niż wskazana wyżej) 

Imię Nazwisko 

  

Telefon Email 

  

Rodzaj projektu (koncert, festiwal, warsztaty, nagranie, wydawnictwo itp.) 

 

Cykl (jednorazowe / cykliczne – jeśli tak, która edycja) 

 

Syntetyczny opis projektu (maks. 1000 znaków) 

 

Cele oraz rezultaty projektu (maks. 1500 znaków)  



 

Wartość dodana projektu 

 

 

 

Informacja o wnioskodawcy  

Nazwa podmiotu zgłaszającego projekt 

 

Adres 

 

Typ Wnioskodawcy  

☐ Organizacja pozarządowa ☐ Przedsiębiorca ☐ Osoba fizyczna 

Profil działalności Wnioskodawcy 

 

Opis dwóch najważniejszych wydarzeń w sferze kulturalnej zrealizowanych lub 

współrealizowanych przez Wnioskodawcę wciągu ostatnich dwóch lat**** 



 

Plany rozwoju Wnioskodawcy w sferze kulturalnej na najbliższe dwa lata, z 

uwzględnieniem roli niniejszego zadania 

 

Liczba pracowników / wolontariuszy zaangażowana w realizację projektu 

Pracownicy  Wolontariusze  

Wydarzenie odpłatne 

☐ Tak  ☐ Nie 

Organizacja 

Współorganizatorzy 

 

Partnerzy 

 

Sponsorzy 

 

Inni (jacy?) 

 

Elementy projektu wpisujące się w ideę projektu Katowice – Miasto Kreatywne Muzyki 

UNESCO 



 

Miejsce realizacji projektu 

 

Data realizacji projektu 

 

Zasięg projektu (lokalny, regionalny, ogólnokrajowy, międzynarodowy) 

 

Artyści zaangażowani w projekt 

 

Odbiorcy projektu 

 

Partnerzy/ Patroni medialni 

 

Plan promocji projektu 

 

 

  



Budżet projektu 

Całkowity koszt projektu  zł 

Oczekiwana kwota dofinansowania z 

budżetu Organizatora 

 

 zł 

RAMOWY BUDŻET 

Nazwa kosztu 
Szacowana kwota 

(zł) 

Źródło 

dofinansowania (W / 

KMO / Z**) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Źródła finansowania 

1. Środki własne  % 

2. IK KMO  % 

3. Fundusze zewnętrzne  % 

4. Bartery  % 

5. Sponsorzy  % 

6. Inne (jakie?)  % 

razem 100  

 

 



Pomoc publiczna 

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą? 

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy 

Czy projekt jest związany w jakikolwiek sposób z prowadzoną przez Wnioskodawcę 

działalnością gospodarczą? 

 

Czy w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat 

budżetowych Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis?* 

☐ Tak (na jaką kwotę) ☐ Nie ☐ Nie dotyczy 

Czy wniosek dotyczy wydarzenia, które uzyskało wsparcie ze środków Organizatora lub w 

związku z jego działalnością, albo wydarzenia, które uzyskało wsparcie ze środków Miasta 

Katowice (pośrednio lub bezpośrednio)? 

☐ Tak (proszę wskazać źródło 

dofinansowania) 

☐ Nie 

Czy wydarzenie ma charakter identyczny lub podobny do wydarzenia już 

zorganizowanego lub będącego w trakcie organizacji? 

☐ Tak (proszę wymienić nazwę wydarzenia) ☐ Nie 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie cech istotnie odróżniających  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie przekazane w niniejszym wniosku dane są prawdziwe i zostały 

podane z zachowaniem zasad należytej staranności. 

(data, miejsce, imię i nazwisko osoby) 

*  Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z dn. 
28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotu gospodarczemu w ciągu bieżącego 
roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, która łącznie z pomocą udzieloną 
na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200000 EUR. Wartość pomocy jest wartością 
brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez 
względu na formę pomocy i jej cel. 

** KMO – środki KMO IK 
 W – środki własne Wnioskodawcy 
 Z – środki zewnętrzne 



*** Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić potwierdzenie przyznania dotacji. 
**** Wnioskodawca może dołączyć referencje, które będą weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 


