
Wybierz rodzaj 
zadania zgodnie z 

rozdziałem 5 
Regulaminu RSK

UWAGA!!!
Pamiętaj o 
terminie 
naboru Następnie kliknij poniższy przycisk



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



Proszę wybrać

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Po weryfikacji danych kliknij poniższy przycisk

XXXX



Podaj tytuł projektu

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

PAMIĘTAJ
o ograniczonej 
liczbie znaków



Pamiętaj, aby zawrzeć informacje dotyczące: 
• wykraczającego poza ścisły zakres projektu zaangażowania wnioskodawcy lub 

członków zespołu projektowego w działania i inicjatywy sprzyjające rozwojowi 
polskich przemysłów kreatywnych (działalność społeczna, edukacyjna, 
popularyzatorska, animacyjna itp.); 

• uwzględnienia rozwiązań służących zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 
2240); 

• uwzględnienia wyzwań związanych z tzw. zieloną transformacją oraz budowaniem 
proekologicznej świadomości i postaw.

Na podstawie danych zawartych w tym polu ocenie podlegać będzie stopień, w jakim 
przedstawione przez Ciebie założenia projektu wpiszą się w cele programu i 
przewidują: 
• budowanie wysokiej jakości oferty, łączącej wysoką wartość kulturową i 

artystyczną z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym i promocyjnym; 
• interdyscyplinarną współpracę poszczególnych branż kreatywnych; 
• współpracę przemysłów kreatywnych z innymi sektorami; 
• realizację przedsięwzięć łączących elementy kultury popularnej z kulturą wysoką.



Na podstawie danych zawartych w tym polu ocenie podlegać będzie stopień, w jakim 
przedstawione przez Ciebie założenia projektu wpisują się w cele programu i 
przewidują: 
• wzmocnienie polskich przemysłów kreatywnych w obliczu rosnącej konkurencji 

międzynarodowej; 
• wykorzystanie zasobów polskich przemysłów kreatywnych na potrzeby budowania 

atrakcyjnej marki narodowej; 
• budowanie zasobów i warunków niezbędnych do efektywnego i zrównoważonego 

rozwoju polskich przemysłów kreatywnych; 
• upowszechnianie zrozumienia znaczenia potencjału przemysłów kreatywnych dla 

przyszłego rozwoju Polski.

Na podstawie danych zawartych w tym polu ocenie podlegać będzie stopień, w jakim 
przedstawione przez Ciebie założenia projektu wpisują się w cele programu i 
przewidują: 
• promowanie polskiej kultury na świecie poprzez projekty zrozumiałe i atrakcyjne 

dla odbiorcy globalnego; 
• rozwijanie nowoczesnych form przekazu kulturowego i wyrazu artystycznego 

poprzez wykorzystanie nowych technologii w kulturze; 
• uwzględnienie kontekstów negatywnych zjawisk i zagrożeń związanych z 

funkcjonowaniem człowieka w świecie cyfrowym i wirtualnym.



Miejsce realizacji projektu

W przypadku posiadania strony www projektu oraz 
internetowej wnioskodawcy – podaj oba adresy

W przypadku realizacji zadania w Polsce 
podaj:
• województwo,
• powiat,
• gminę,
• miejscowość.

W przypadku realizacji zadania poza 
granicami Polski podaj:
• kraj,
• miejscowość.



Uzupełnij to pole mając na uwadze rodzaj zadania.

Podpowiedź jak wypełnić to pole znajdziesz na stronie: 
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POS
ZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf

UWAGA
Po przyznaniu 

dofinansowania 
wszelkie zmiany 

nazwy będą 
musiały uzyskać 
zgodę Dyrektora 

CRPK

Uzupełnij to pole mając na uwadze rodzaj zadania.

Podpowiedź jak wypełnić to pole znajdziesz na stronie: 
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZ
CZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf

Nazwa zadania (pojawi się na wszystkich dokumentach)

https://crpk.pl/images/Instrukcja_uzytkownika_systemu_obslugi_programow_CRPK.pdf

https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf
http://crpk.pl/images/Instrukcja_uzytkownika_systemu_obslugi_programow_CRPK.pdf


Opisz przewidywane efekty zwracając uwagę na:
• wartość artystyczna, kulturowa, edukacyjna, ekonomiczna lub społeczna
• satysfakcja i zaspokojenie realnych potrzeb odbiorców
• perspektywy kontynuacji i dalszego rozwoju projektu
• stosunek koszty-rezultaty
• walory użytkowe
• zasięg i korzyści promocyjne
• wkład w budowanie potencjału polskich przemysłów kreatywnych

Uzupełnij to pole mając na uwadze rodzaj zadania.

Podpowiedź jak wypełnić to pole znajdziesz na stronie: 
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POS
ZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf

Uzupełnij pamiętając o ograniczonej ilość znaków.

https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf
https://crpk.pl/images/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_WNIOSKOW_DLA_POSZCZEGOLNYCH_RODZAJOW_ZADAN-RSK.pdf


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.



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”



Uzupełnij pole zgodnie z podpowiedzią

Uzupełnij pole zgodnie z podpowiedzią

Uzupełnij pole zgodnie z podpowiedzią

Uzupełnij pole zgodnie z podpowiedzią

Uzupełnij pole zgodnie z podpowiedzią



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

Pamiętaj o zapoznaniu się z oświadczeniem i 
zaznaczeniem pola



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.



Tutaj możesz dodać linki do plików.
Linki muszą być aktywne przez co najmniej 3 miesiące od momentu zakończenia naboru oraz 

powinny kierować bezpośrednio do plików.

Plik umieszczamy poprzez kliknięcie tego przycisku

Przeczytaj 
uważnie



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.



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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