FAQ
1. Czy dokumentacja aplikacyjna zostanie udostępniona również w języku polskim?
Nie – dokumentacja aplikacyjna została przygotowana wyłącznie w języku angielskim.
2. Czy wniosek aplikacyjny należy wypełnić w języku angielskim?
Tak – wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki należy złożyć wypełnione w języku
angielskim.
3. W jakim programie należy złożyć wniosek aplikacyjny?
Wniosek należy wypełnić we własnym zakresie w dowolnym edytorze tekstowym bądź
własnoręcznie oraz podpisany przesłać zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XVII
Ogłoszenia o naborze.
4. W jaki sposób można potwierdzić kwalifikowalność partnerów z Państw‐Darczyńców?
Kwalifikowalność partnerów należy zweryfikować poprzez załączenia certyfikatu z rejestru
odpowiedniego dla jednego z trzech Państw‐Darczyńców. O potwierdzenie kwalifikowalności
partnerów można również wystąpić do Operatora Programu drogą mailową na adres
fwd@kultura.gov.pl.
5. Kiedy należy rozszerzyć katalog wymaganych załączników o:
Calculation_of_the_maximum_amount_of_aid,
Form_containing_information_required_when_applying_for_de_minimis_suppor,
Form_containing_information_required_when_applying_for_other_support?
Powyższe załączniki należy wypełnić i dołączyć do wniosku tylko i wyłącznie w sytuacji
stwierdzenia wystąpienia w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis – po
wypełnieniu testu pomocy publicznej.
6. Czy negatywny test pomocy publicznej eliminuje wnioskodawców z możliwości aplikowania
w Programie Małych‐Inicjatyw?
Nie – ani negatywny ani pozytywny wynik testu nie eliminuje nikogo z możliwości
aplikowania w Programie Małych‐Inicjatyw. Od wyniku testy zależy jedynie sposób
przekazania środków do beneficjenta tj. w oparciu o przepisy regulujące udzielanie pomocy
publicznej czy też z ich pominięciem.
7. Czy należy podpisać wszystkie załączniki, czy wystarczy tylko podpisany wniosek aplikacyjny?
Tak – poza wnioskiem aplikacyjnym wszystkie dołączone dokumenty muszą być podpisane
przez osobę do tego upoważnioną, pod rygorem ich nieważności.
8. Czy włączenie osób z Ukrainy powinno polegać na zaangażowaniu artystów lub pracowników
sektora kultury, czy może również polegać na skierowaniu oferty do odbiorców z Ukrainy?
Intencją Operatora Programu było, aby do udziału w inicjatywach włączani byli bezpośrednio
artyści, eksperci, czy pracownicy sektora kultury pochodzący z Ukrainy [patrz Rozdział V
Ogłoszenia o naborze: Ukrainian refugees (artists and other cultural workers) can be included
in the initiatives based on agreements made between these and the applicant and/or
partners in the initiative]. Za udział uchodźców byłaby zwiększona punktacja w części
dotyczącej jakości aspektów horyzontalnych. Niemniej nie jest to warunek obligatoryjny, zaś
zaproszeni do oceny merytorycznej eksperci będą mieli prawo do własnej interpretacji
aspektu „włączenia mniejszości ukraińskiej”.
9. Czy w programie punktowane będzie włączenie tylko uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli po
24 lutego 2022 r.?
Nie – na żadnym etapie aplikowania Operator Programu nie będzie weryfikował czy
zaproszeni do udziału w inicjatywie Ukraińcy przybyli przed czy po rozpoczęciu wojny na
Ukrainie.
10. W jaki sposób weryfikowani będą uchodźcy z Ukrainy zaangażowani do udziału w inicjatywie?

Weryfikacja pochodzenia ukraińskiego osób zaangażowanych w inicjatywę leży po stronie
beneficjenta. Beneficjent liczbę zaangażowanych osób z Ukrainy będzie przedstawiał za
pomocą wskaźników we wniosku aplikacyjnym i po zakończeniu działań w raporcie
końcowym (wraz z przedstawieniem źródeł weryfikacji wskaźnika).
11. W jaki sposób należy prawidłowo i w terminie złożyć wniosek (dotyczy wnioskodawców z
Polski)?
Sposób składania wniosków jest przedstawiony w Rozdziale XVII Ogłoszenia o naborze.
Wnioskodawcy z Polski mogą składać wnioski poprzez:
 platformę e‐PUAP do godz. 16:00 30 września 2022 r.,
 bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do godz.
16:00 30 września 2022 r.,
 Pocztą Polską do 30 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego),
 korzystając z operatora pocztowego innego niż Poczta Polska S.A. ‐ do godz. 16:00 30
września 2022 r.
12. Czy jest możliwość składania wniosków na podany adres e‐mail?
Tylko wnioskodawcy z Państw‐Darczyńców mogą złożyć wniosek za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Wnioskodawcy z Polski mają do wyboru opcje podane w odpowiedzi na
pytanie 11 i w Rozdziale XVII Ogłoszenia o naborze.

