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A. III. Wybierz rodzaj zadania:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZADAŃ
W PROGRAMIE ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2023

W niniejszej instrukcji znajdziesz dodatkowe wymagania dotyczące zakresu informacji merytorycznych, jakie powinny znaleźć się we wnioskach na
poszczególne rodzaje kwalifikujących się do dofinansowania zadań. W przypadku pozostałych pól wniosku zasady ich wypełniania pozostają uniwersalne
dla wszystkich rodzajów zadań.

Instrukcja ta nie stanowi wyczerpującego katalogu informacji, jakie mogą być zawarte we wniosku, a jedynie wskazuje na przykładowe elementy, na które
należy zwrócić uwagę w przypadku składania wniosku na dany rodzaj zadania.



• jaki jest cel planowanych działań edukacyjnych?
• czego będzie dotyczyła planowana w ramach zadania edukacja?
• kto zostanie objęty edukacją w ramach zadania?
• na jaką potrzebę odpowiada edukacja planowana w ramach 

zadania?
• jakie formy/narzędzia edukacji zostaną zastosowane? 
• jakie zasoby wiedzy i kompetencje będą budowane?
• jak zrealizowana edukacja przyczyni się do rozwoju polskich 

sektorów kreatywnych? 

1. Działania edukacyjne



• jakie elementy składać się będą na zadanie i jak zostaną one 
zrealizowane?

• jakich treści/tematów/umiejętności będzie dotyczyła edukacja?
• jakie zasoby ludzkie/technologiczne/infrastrukturalne zostaną 

wykorzystane? 
• jaki jest planowany program warsztatów/konferencji itp.?
• jaka będzie skala realizowanych działań edukacyjnych? (np. 

planowana liczba godzin warsztatowych, wykładów, 
uczestników szkolenia itp.)

• w jaki sposób będzie przeprowadzona rekrutacja uczestników i 
w jaki sposób zamierzasz dotrzeć do pożądanej grupy 
docelowej?

1. Działania edukacyjne



• przedstaw informacje o wykształceniu, doświadczeniu i 
kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za organizacyjny i 
merytoryczny kształt zadania

• zwróć uwagę na doświadczenie i kompetencje adekwatne oraz 
kluczowe z perspektywy opisywanego we wniosku projektu 
edukacyjnego

• nie wpisuj nazwisk osób/profesjonalistów/ekspertów/ 
panelistów/wykładowców itp., których możliwość 
zaangażowania w projekt nie została chociażby wstępnie 
zweryfikowana przez wnioskodawcę 

1. Działania edukacyjne



• jaki jest cel planowanych działań eksportowych?
• na jaką potrzebę odpowiadają planowane działania? 
• jacy przedstawiciele branż kreatywnych /jakie produkty/usługi 

zostaną objęte zadaniem?
• jakie formy/narzędzia promocji na rynkach zagranicznych będą 

zastosowane?
• jakie zasoby wiedzy i kompetencje będą budowane podczas 

realizacji zadania?
• jak zrealizowany projekt przyczyni się do rozwoju polskich 

sektorów kreatywnych? 

2. Wspieranie eksportu



• jakie elementy będą się składać na zadanie, jak zostaną one 
zrealizowane?

• jakie zasoby ludzkie/technologiczne/infrastrukturalne zostaną 
wykorzystane?

• jakich rynków zagranicznych dotyczy zadanie i jakie cechy objętych 
zadaniem produktów/usług skłaniają wnioskodawcę do podejmowania 
prób ekspansji na te rynki? 

• jaki jest planowany program pobytu w objętych zadaniem krajach? 
• jaki jest planowany program pobytu gości zagranicznych?
• jaka będzie skala planowanych działań? (np. liczba podmiotów, z 

którymi planowane są spotkania itp.) 
• z jakimi partnerami planujesz nawiązanie współpracy?
• w jaki sposób dokonano selekcji potencjalnych partnerów, z którymi 

zamierzasz nawiązać współpracę w ramach zadania
• w jaki sposób będzie przeprowadzona rekrutacja uczestników zadania?
• czy i w jaki sposób przygotujesz uczestników zadania do nawiązywania 

kontaktów biznesowych na rynkach zagranicznych?
• jeśli zadanie obejmuje organizację stoiska na zagranicznych targach 

branżowych - opisz jego koncepcję 

2. Wspieranie eksportu



• przedstaw informacje o wykształceniu, doświadczeniu i 
kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za organizacyjny i 
merytoryczny kształt zadania

• zwróć uwagę na doświadczenie i kompetencje adekwatne oraz 
kluczowe z perspektywy opisywanego we wniosku projektu 
eksportowego

• we wniosku nie wpisuj  nazwisk 
osób/profesjonalistów/ekspertów/panelistów/wykładowców 
itp., których możliwość zaangażowania w projekt nie została 
chociażby wstępnie zweryfikowana przez wnioskodawcę 

2. Wspieranie eksportu



• jaki jest cel planowanych działań?
• na jaką potrzebę odpowiadają planowane działania? 
• jakie masz plany na dalszy rozwój produktu po zakończeniu 

realizacji zadania?
• jakie zasoby wiedzy i kompetencje będą budowane w ramach 

zadania? 
• jak realizacja zadania przyczyni się do rozwoju polskich 

sektorów kreatywnych? 
• w jaki sposób prototyp posłuży Ci do poszukiwania inwestora w 

celu jego dalszego rozwoju?
• opisz w jaki sposób planujesz połączyć różne dziedziny 

kreatywne
• czy planujesz wypracować nowe formy artystyczne z 

wykorzystaniem multimediów i nowych technologii cyfrowych?

3. Prototypowanie i rozwój produktu (z 
wyłączeniem gier wideo)



• jakie elementy będą się składać na zadanie i jak zostaną one 
zrealizowane?

• jakie zasoby ludzkie/technologiczne/infrastrukturalne zostaną 
wykorzystane?

• jaki jest harmonogram prac planowanych w ramach zadania? 
• jaka jest wizja produktu docelowego?
• we wniosku należy wykazać, że projekt cechują innowacyjność, 

wysoka wartość artystyczna lub charakter kulturowy 

3. Prototypowanie i rozwój produktu (z 
wyłączeniem gier wideo)



• przedstaw informacje o wykształceniu, doświadczeniu i 
kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za organizacyjny i 
merytoryczny kształt zadania

• zwróć uwagę na doświadczenie i kompetencje adekwatne oraz 
kluczowe z perspektywy opisywanego we wniosku projektu

• nie wpisuj nazwisk osób / profesjonalistów / ekspertów / 
panelistów/wykładowców itp., których możliwość 
zaangażowania w projekt nie została chociażby wstępnie 
zweryfikowana przez wnioskodawcę

3. Prototypowanie i rozwój produktu (z 
wyłączeniem gier wideo)



• jaki jest cel planowanych działań?
• na jaką potrzebę odpowiadają planowane działania? 
• jakie zasoby wiedzy i kompetencje będą budowane w ramach 

zadania? 
• jakie zasoby rodzimych branż kreatywnych zostaną 

wykorzystane podczas realizacji zadania? 
• wskaż, jak zadanie wpisuje się w regulaminowy zapis, zgodnie z 

którym „wymaga wykorzystania animacji, efektów specjalnych, 
nowych technologii, budowy scenografii, przygotowania 
kostiumów itp.”

• jak realizacja zadania przyczyni się do rozwoju polskich 
sektorów kreatywnych? 

4. Tworzenie wideoklipów



• jakie elementy będą się składać na zadanie i jak zostaną one 
zrealizowane?

• jakie zasoby ludzkie/technologiczne/infrastrukturalne 
wykorzystasz?

• jaki jest harmonogram prac planowanych w ramach zadania?
• jaka jest wizja wideoklipu, który jest przedmiotem wniosku?
• przedstaw zarys scenariusza wideoklipu 
• przedstaw utwór muzyczny (lub jego wersję demo), do którego 

tworzony będzie wideoklip – należy umożliwić komisji 
zapoznanie się z utworem, np. podając stosowny link 

• wykaż, że utwór charakteryzuje się wysokim potencjałem 
eksportowym

• jakie są główne cechy wyróżniające utwór i wideoklip na tle 
konkurencji

• co unikalnego dostarczasz?
• we wniosku powinieneś wykazać, że wiedoklip cechują 

innowacyjność, wysoka wartość artystyczna lub charakter 
kulturowy

4. Tworzenie wideoklipów



• przedstaw informacje o wykształceniu, doświadczeniu i 
kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za organizacyjny i 
merytoryczny kształt zadania

• zwróć uwagę na doświadczenie i kompetencje adekwatne oraz 
kluczowe z perspektywy opisywanego we wniosku projektu

• nie wpisuj nazwisk osób / profesjonalistów / ekspertów / 
panelistów/wykładowców itp., których możliwość 
zaangażowania w projekt nie została chociażby wstępnie 
zweryfikowana przez wnioskodawcę 

4. Tworzenie wideoklipów



• jaki jest cel badania?
• na jaką potrzebę odpowiada badanie planowane w ramach 

zadania?
• komu i do jakich celów będą mogły posłużyć wyniki badań? 
• jak zrealizowanie badania przyczyni się do rozwoju polskich 

sektorów kreatywnych? 
• jakie zasoby wiedzy zostaną wygenerowane dzięki badaniu? 
• jakie cechy odróżniają projekt od innych podobnych badań (jeśli  

istnieją)?

5. Projekty badawcze



• co i w jaki sposób zbadasz w ramach zadania?
• jakie elementy będą się składać na zadanie i jak je zrealizujesz? 
• jaką metodologię zastosujesz?
• jaka będzie skala badania – na jakiej próbie przeprowadzisz 

badanie? 
• jak zostanie przeprowadzony dobór próby?
• jakie zasoby ludzkie/infrastrukturalne/technologiczne zostaną 

wykorzystane?
• w jaki sposób zamierzasz dotrzeć do pożądanych grup 

docelowych?

5. Projekty badawcze



• przedstaw informacje o wykształceniu, doświadczeniu i 
kwalifikacjach osób odpowiedzialnych za organizacyjny i 
merytoryczny kształt zadania 

• zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie i kompetencje 
adekwatne oraz kluczowe z perspektywy opisywanego we 
wniosku projektu badawczego 

• nie wpisuj nazwisk osób / profesjonalistów / ekspertów / 
panelistów/wykładowców itp., których możliwość 
zaangażowania w projekt nie została chociażby wstępnie 
zweryfikowana przez wnioskodawcę 

5. Projekty badawcze


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16

