
Następnie kliknij powyższy przycisk

Wybierz rodzaj 
zadania zgodnie z 

rozdziałem 5 
Regulaminu 

PWGW

UWAGA!!!
Pamiętaj o 
terminie 
naboru



Dane zostaną automatycznie uzupełnione 

informacjami podanymi podczas zakładania konta.

W celu edycji danych kliknij przycisk „Włącz edycję 
danych”

Pełna nazwa wnioskodawcy

Adres e-mail

Forma organizacyjno-prawna

Rodzaj podmiotu

Rodzaj klasyfikacji budżetowej

Dane właściwego rejestru

Numer/pozycja w rejestrze



Zaznacz czy osoba odpowiedzialna za 

przygotowanie wniosku i kontakty z 

CRPK jest taka sama jak upoważniona 

do reprezentowania.

W innym przypadku podaj dane 
osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie wniosku.

Proszę wybrać

0000000000

000000000

Imię Nazwisko Stanowisko 111-222-333



Jeżeli osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z CRPK jest taka sama jak osoba upoważniona, 
wskaż tę osobę

Ulica

1

00-000

Miejscowość

Województwo

111-222-333

-

Poczta

Gmina

Powiat

Adres E-mail



Po weryfikacji danych kliknij poniższy przycisk

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 
„NIE”, podaj nazwę miejscowości.

XXXX

Proszę wybrać

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX



Podaj tytuł projektu

Ocenie podlega przedstawiona przez Ciebie koncepcja, w tym w szczególności w 
zakresie: 
● unikalności i adekwatności projektu w kontekście dostępnej na rynku oferty; 
● spójności i atrakcyjności założeń dotyczących rozgrywki, narracji, warstwy wizualnej 
i dźwiękowej; 
● prawdopodobieństwa dalszego rozwoju projektu.

Wskaż cechy unikalne projektu, wyróżniającego go na tle konkurencji, sprawiające, że 
jest on wciągający, niebanalny i wewnętrznie spójny.

Opisz ogólne założenia rozgrywki.

PAMIĘTAJ
o ograniczonej 
liczbie znaków



Opisz na jakim etapie zaawansowania są prace nad projektem.

Wskaż dotychczas osiągnięte rezultaty.

Na podstawie tego pola oceniane będą: 

● wartość kulturowa i artystyczna projektu, w szczególności w obszarze tematyki, narracji, rozgrywki 
oraz obrazu i dźwięku; 
● przewidywany zakres i charakter współpracy międzybranżowej lub międzysektorowej polegającej 
na zaangażowaniu w projekt zasobów, talentów, wiedzy i perspektyw z innych branż i sektorów; 
● łączenie elementów i inspiracji związanych z polską kulturą z kodami kulturowymi potencjalnie 
zrozumiałymi i atrakcyjnymi dla odbiorcy globalnego; 
● łączenie elementów kultury popularnej z kulturą wysoką; 
● adekwatność profilu, dorobku i doświadczenia wnioskodawcy i zespołu projektowego w 
kontekście celów programu.

W przypadku 
posiadania 

strony www 
projektu oraz 
internetowej 

wnioskodawcy –
podaj oba 

adresy



Opisz doświadczenie produkcyjne zespołu z uwzględnieniem jego 
technicznego aspektu.

UWAGA
Po przyznaniu 

dofinansowania wszelkie 
zmiany nazwy będą 

musiały uzyskać zgodę 
Dyrektora CRPK

Opisz działania jakie zamierzasz zrealizować w ramach umowy o 
dofinansowanie Programu PWGW

Nazwa zadania (pojawi się na wszystkich dokumentach)



• Opisz zaangażowanie wnioskodawcy lub członków zespołu 
projektowego w działania i inicjatywy sprzyjające rozwojowi 
społeczności polskich twórców gier wideo. 

• Uwzględnij wyzwania związane z tzw. zieloną transformacją oraz 
budowaniem świadomości proekologicznej.

Wymień główne ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania 
oraz działania zaradcze jakie zamierzasz podjąć w celu ich zniwelowania.

Jeżeli nie przewidujesz współpracy z innymi podmiotami, możesz nie 
wypełniać tego pola.

Podaj zgodne ze stanem rzeczywistym dane zespołu, który będzie 
realizował zadanie.



Uzupełnij pamiętając o ograniczonej ilość znaków.

Umieść informacje o wszystkich przedsięwzięciach powiązanych z 
opisywanym zdaniem, o których dofinansowanie ubiega się wnioskodawca w 

innych programach CRPK w roku objętym dofinansowaniem



Dane uzupełniają się automatycznie

Dane uzupełniają się automatycznie

Wskaż poszczególne zadania w układzie chronologicznym. Należy 
uwzględnić etapy: przygotowawczy, realizacji zadania, podsumowania.

Podaj informacje na 
temat działań 

generujących koszty 
ujęte w preliminarzu 

kosztów.



Podaj tutaj wszystkie koszty, kwoty oraz źródła, z których te koszty 
zamierzasz pokryć.

PAMIĘTAJ: dane te muszą pokryć się ze źródłami finansowania 
podanymi poniżej.

Przewidywane przychody powinny wynosić „0”.



Pole wypełniane 
automatycznie

Podaj wnioskowaną kwotę 
dofinansowania

Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę

Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę



Pola wypełniane automatycznie

Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę

Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę

Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę



Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę

Jeżeli dotyczy, podaj źródło oraz kwotę

Pola 
wypełniane 

automatycznie



Pola 
wypełniane 

automatycznie

Po uzupełnieniu kwoty dotacji oraz źródeł 
finansowania poniżej powinny pojawić się same 

zera

Pole wypełniane 
automatycznie



Wpisz wartości w tych 
wskaźnikach, które dotyczą 
realizacji Twojego zadania

W pozostałych 
przypadkach należy 

wpisać „0”



Podaj wskaźniki, które uważasz za 
specyficzne i ważne podczas 

realizacji zadania, które nie zostały 
uwzględnione powyżej.

Podaj minimum jeden wskaźnik



W przypadku otrzymania pomocy de minimis, podaj:
• numer umowy, 
• rok otrzymania, 
• nazwę zadania, 
• kwotę pomocy w PLN i 
• jej równowartość w euro.

Zgodnie z Działem 6 pkt 8 Regulaminu do Programu: Dofinansowania w programie udzielane są w 
reżimie pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).wszyscy beneficjenci zobowiązani są do 
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.



Prosimy o zapoznanie się 
z Oświadczeniami.

Zaznacz każde pole z „*”



Umieść informację o wszystkich projektach realizowanych w ciągu trzech 
poprzednich lat w ramach programów CRPK i MKiDN

Prosimy o zapoznanie się z 
pouczeniami

W przypadku wybrania 
„W określonym zakresie” –

wskaż numery pól 
stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa.



Pliki umieszczamy poprzez kliknięcie tego przycisku



Tutaj możesz dodać linki do plików takich jak: moodboard, pitch deck, ścieżka dźwiękowa itp. 
Linki muszą być aktywne przez co najmniej 3 miesiące od momentu zakończenia naboru oraz 

powinny kierować bezpośrednio do plików.

Możesz tutaj zamieścić jakieś dodatkowe informacje (niezawarte na 
wcześniejszym etapie)

Pole nie jest obowiązkowe.

Przeczytaj 
uważnie



Prosimy o zapoznanie się 
z Klauzulą informacyjną



Podaj nazwę Twojej miejscowości

Data wypełnia się 
automatycznie

Po wypełnieniu wniosku kliknij powyższy przycisk
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