
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W NABORZE DO 

FUNDUSZU PATRIOTYCZNEGO – EDYCJA 2023 

 

Do wnioskowania w ramach Funduszu Patriotycznego należy przystąpić po uprzednim 

zapoznaniu się z Regulaminem, dostępnym na stronie: https://fundusz-patriotyczny.pl/edycja-2023-

wolnosc-po-polsku 

 

Każdy z Priorytetów na stronie witkac.pl stanowi osobny konkurs. Wybrawszy więc konkurs, 

adekwatny do zadania, które chcemy zrealizować, przechodzimy do strony naboru. Mamy tam 

powtórny dostęp do Regulaminu i jego załączników, informacji o terminie naboru, bądź możemy 

przejść do wypełniania wniosku za pomocą zielonego przycisku: „Dodaj ofertę”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundusz-patriotyczny.pl/edycja-2023-wolnosc-po-polsku
https://fundusz-patriotyczny.pl/edycja-2023-wolnosc-po-polsku


1. Nawigacja 

 

Wniosek składa się z siedmiu rozdziałów, dotyczących innego rodzaju informacji, poruszać się 

między którymi możemy za pomocą umieszczonej na górze osi z ponumerowanymi kropkami. 

 

 

 

 

 

W lewym, dolnym rogu umieszczone są przyciski nawigacyjne. „Następny krok” przeniesie nas 

do kolejnego rozdziału wniosku, „Wyjdź bez zapisu” zamknie wniosek bez zapisania dotychczasowych 

postępów, „Zapisz i zostań” po prostu zapisze wprowadzone zmiany bez przechodzenia na inne strony, 

natomiast „Zapisz i wyjdź” pozwoli nam na opuszczenie edycji wniosku z zapisanymi informacjami, 

które dotąd wprowadziliśmy. 

 

 

 

 

 

 W trakcie poruszania się między rozdziałami wniosku może wyświetlić nam się poniższy 

komunikat. Oznacza on, że na aktualnym etapie wśród wprowadzonych informacji znajduje się błąd, 

który możemy poprawić teraz lub później, wracając do odpowiedniego rozdziału. 

 

 

 

 

 



2. Część merytoryczna 

 

W pierwszym rozdziale należy sprawdzić, czy na pewno wybraliśmy właściwy priorytet, nadać 

nazwę naszemu zadaniu, wybrać typ podmiotu, w imieniu którego wnioskujemy (pozostałe w 

przypadku wszystkich podmiotów, które nie są jednostkami samorządowymi) oraz wybrać jeden rodzaj 

zadania z wymienionych, który odpowiada naszej koncepcji. 

 

 

 

 Drugi rozdział dotyczy informacji prawnych naszego podmiotu. Należy bardzo uważnie 

uzupełniać dane, zgodnie z tymi, które widnieją w KRS lub CEiDG. W punkcie II.2 wpisujemy osoby, 

które prawnie reprezentują podmiot. Musimy mieć na uwadze, że dokładnie te osoby, muszą się 

podpisać pod wnioskiem i na umowie w przypadku uzyskania dofinansowania. 

 

 



 Dalej formularz wymaga od nas pozostałych, niezbędnych informacji rejestrowych i zakresu 

działalności. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych numerów i precyzyjnie 

odpowiedzieć na zadane pytania. 

 

 

 

 

 Trzeci rozdział to miejsce na merytoryczne przedstawienie koncepcji naszego zadania. Punkt 

„III.1 Syntetyczny opis zadania” może zawierać tylko streszczenie planowanej realizacji, które w 

skrótowy sposób przedstawia na czym polega całe zadanie. W punktach III.2 do III.5 należy podać 

dokładnie te informacje, o które jesteśmy pytani. W poz. III.7. należy opisowo wskazać rezultaty, jakie 

chcemy osiągnąć w wyniku tego zadania, zaś w poz. III.8. musimy to zrobić w zestawieniu liczbowym 

(8.2. Liczba – oznacza liczbę rodzajów, 8.3 Nakład - oznacza liczbę sztuk danego rodzaju, 8.4 Suma – ich 

iloczyn). 

 



 

 

 

 Kolejne zagadnienia dotyczą promocji zadania i działań na rzecz osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Część finansowa 

 

 Rozdział czwarty otwiera część finansową. W pierwszej kolejności musimy dodać poszczególne 

działania, które będziemy podejmować w celu realizacji zadania, a zatem opracować harmonogram. 

Ponieważ wiążą się one z wydatkowaniem środków, dodanie ich jest konieczne do odblokowania 

możliwości wprowadzania kosztów w części V. Należy określić ramy czasowe i nazwę działań. Punkt 

IV.2. wymaga od nas wpisania liczby (nie kosztu) sztuk bądź osób, jako mierników zadania. Jeśli dana 

pozycja nas nie dotyczy, wpisujemy zero. 

 

 

 

 

 Przechodząc do rozdziału piątego pochylamy się nad uzupełnieniem naszego wniosku o 

kosztorys zadania. Należy przy tym poświęcić szczególną uwagę zapisom Regulaminu, a zwłaszcza w §4 

i Wykazie kosztów kwalifikowanych, również z informacjami, znajdującymi się w uwagach. W 

preliminarzu odszukujemy dodane przez nas wcześniej działania i dodajemy do nich koszty, używając 

przycisku „+Dodaj koszt”. 

 



Pojawi się nam możliwość wybrania pozycji z katalogu zamkniętego, opartego o Załącznik nr 1 

do Regulaminu: Wykaz kosztów kwalifikowanych. Korzystanie z wykazu jest KONIECZNE do 

poprawnego uzupełnienia preliminarza. W kolejnych rubrykach uzupełniamy liczbę i udział środków z 

dofinansowania oraz wkładu własnego. UWAGA! Łączne koszty obsługi prawnej, finansowej, księgowej  

oraz administracyjnej, w tym ewaluacji nie mogą wynosić więcej niż 15% kwoty dofinansowania! 

 

  

Uzupełniwszy preliminarz, należy przewinąć stronę w dół do „Źródeł finansowania zadania”, 

sprawdzić poprawność wyliczeń i uzupełnić informacje, dotyczące pochodzenia wkładu własnego. W 

dalszej części należy określić, czy zadanie jest związane z innym, które ubiega się o finansowanie ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Następnie w zakładce nr 6 należy odpowiedzieć na pytania dotyczące pomocy publicznej, zaś 

w ostatnim rozdziale złożyć konieczne oświadczenia. Po poprawnym uzupełnieniu wniosku, 

sprawdzeniu poprawności wszystkich podanych informacji należy nacisnąć granatowy przycisk „Zapisz 

i wyjdź”, a następnie zielony „Złóż ofertę”. Życzymy powodzenia w naborze! 


