Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Konkursie
o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu
upowszechniania kultury na 2017 r.
Wzór Potwierdzenia Złożenia Wniosku

o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów
na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
z budżetu Ministra KiDN na 2017 r.
nr EBOI 861/16, z dnia 21-07-2016
Data wygenerowania potwierdzenia: 2016-07-21

DANE WNIOSKU
Kategoria stypendium

Stypendium twórcze/Stypendium na przedsięwzięcia związane
z upowszechnianiem kultury

Dziedzina stypendium

Dziedzina

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Imię Wnioskodawcy Nazwisko Wnioskodawcy

Adres e-mail

stypendia@mkidn.gov.pl

Telefon do kontaktu

tel. komórkowy lub tel. stacjonarny

Wnioskowany okres
przyznania stypendium

od 2017-07 do 2017-12 (podany okres stanowi przykład)

Nazwa własna projektu
przedsięwzięcia

Nazwa zadania służy do jego dalszej identyfikacji i pojawia się we
wszystkich dokumentach.

Przewidywane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:

LP

1

2

3

Przewidziany rezultat
Rezultat oznacza konkretny, dający się zmierzyć (liczbowo) efekt osiągnięty po
zakończeniu projektu, mający z nim bezpośredni związek (np.: liczba osób, która wzięła
udział w akcji społecznej; liczba widzów przedstawienia stworzonego w ramach projektu,
liczba obiektów/dzieł zrealizowanych w ramach współpracy twórcy i przedstawicieli danej
grupy społecznej itd.).
Rezultat
bezpośredni
np.:
napisanie
powieści,
napisanie
scenariusza,
wykonanie instalacji, przeprowadzenie warsztatów itd.
WAŻNE: W przypadku otrzymania stypendium wymienione oraz opisane w tym miejscu
rezultaty umieszczone zostaną w umowie stypendialnej i stanowić będą podstawę
rozliczenia stypendium. Wobec czego powinny być REALISTYCZNE.
Opcjonalnie można dodać więcej rezultatów przedsięwzięcia, w tym celu należy dodać
kolejny wiersz poprzez kliknięcie „Dodaj pozycję”: Limit znaków w każdym wierszu
wynosi 700. Spacja liczona jest jako znak.

Harmonogram wraz z wykazem
przedsięwzięcia:
LP
Nazwa działania

poszczególnych

działań

(elementów)

Opis działania

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w ramach stypendium

wchodzących

w

skład

Czas trwania

(podany czas trwania oraz liczba
działań stanowią przykład)

1

Nazwa działania nr 1

Opis działania nr 1

2017-01 - 2017-04

2

Nazwa działania nr 2

Opis działania nr 2

2017-05 - 2017-11

3

Nazwa działania nr 3

Opis działania nr 3

2017-05 - 2017-12

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia w ramach stypendium
nr wniosku: 861/16
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1. Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami udzielania stypendiów i akceptuję wszystkie zawarte
w nich postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem/przystąpiłam do uczestnictwa w konkursie.
3. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku
z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie
oświadczam, iż osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w nadesłanej przez uczestnika
projektu pracy, wyraziły zgodę na ich publikację.
4. Oświadczam, iż program stypendium nie jest wykonywany w ramach mojej pracy zawodowej, bądź
innego wykonywanego zlecenia.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku przez
Administratora Danych Osobowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspertów oraz
członków Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w celu: jego rozpatrzenia
w trybie konkursu i dla zrealizowania przyznanego stypendium oraz wyrażam zgodę na opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Ministerstwa informacji o przyznanym
stypendium poprzez podanie imienia, nazwiska, miejscowości oraz dziedziny przyznanego stypendium w celu
zrealizowania wymagań prawnych określonych w paragrafie 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U. 2012 poz. 612) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).
6. Wyrażam zgodę na archiwizację wszystkich danych złożonych przeze mnie we wniosku przez 6 lat,
a w przypadku otrzymania stypendium na ich bezterminowe przechowanie i przetwarzanie.
7. Oświadczam, że na dzień składania Wniosku w systemie EBOI nie jestem uczniem ani studentem
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U z 2012r. poz. 572 z późn. zm.).
8. Oświadczam, że złożona przeze mnie w konkursie koncepcja przedsięwzięcia jest autorskim projektem
i zgodnie z moją wiedzą nie została złożona przez innego wnioskodawcę w tym konkursie.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

Imię

Nazwisko

Podpis Wnioskodawcy

Imię Wnioskodawcy

Nazwisko Wnioskodawcy

!!!Własnoręczny
podpis
Wnioskodawcy!!!

UWAGA! Przed wysłaniem/osobistym dostarczeniem do MKiDN Potwierdzenia Złożenia Wniosku należy
złożyć własnoręczny podpis na wydruku Potwierdzenia w rubryce "Podpis Wnioskodawcy" w powyższej
tabeli.
UWAGA! Brak podpisu Wnioskodawcy na Potwierdzeniu Złożenia Wniosku wysłanym/ dostarczonym do
MKiDN stanowi błąd formalny i skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
UWAGA! Wraz z Potwierdzeniem Złożenia Wniosku należy przesłać/dostarczyć osobiście nośnik
elektroniczny zawierający portfolio (do 300 MB!!!) Wnioskodawcy (przygotowane zgodnie z wytycznymi
opisanymi w Regulaminie) na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie
Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa z dopiskiem Stypendia na 2017 r. Dokumenty dostarczane
osobiście są przyjmowane jedynie w Biurze Podawczym MKiDN.
UWAGA! Objętość portfolio przekraczająca 300 MB stanowi błąd formalny i skutkuje odrzuceniem
wniosku na etapie oceny formalnej.
UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje lub nie załączono
materiałów o których mowa w regulaminie konkursu, Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku lub do anulowania podjętej decyzji
o dofinansowaniu.
nr wniosku: 861/16
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