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Formularz Zgłoszeniowy dla Firm
Rejestr zgłoszeń
1

Nr formularza

2

Data przyjęcia

3

Godzina przyjęcia

Biuro Projektu

Podpis przyjmującego

Identyfikacja Projektu
Tytuł Projektu

EkoBudownictwo

Instytucja Pośrednicząca

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt

VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt
Nr Projektu

8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw
WND-POKL.08.01.01-26-066/12

Dane Firmy
Pełna Nazwa Firmy

Forma prawna firmy

□
osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
□

spółka cywilna

□

spółka akcyjna

□
spółka
z
odpowiedzialnością

Sektor działalności:
□ Produkcja, handel lub usługi w
zakresie
branży
budowlanej
(PKD Dział F –Budownictwo)
województwa świętokrzyskiego

ograniczoną

□

spółka jawna

□

spółka komandytowa

□ inny (jaki ?)
………………………………

□ spółki przewidziane przepisami
kodeksów innych niż cywilny i
handlowy

Typ przedsiębiorstwa*
NIP

□

spółdzielnia

□

fundacja, stowarzyszenie
□

Mikroprzedsiębiorstw

□

Małe przedsiębiorstwo

REGON

ADRES FIRMY
ULICA

NR BUDYNKU/ NR LOKALU

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT
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GMINA

OBSZAR

NR TELEFONU

NR
FAKSU

□ Miejski (gminy miejskie i
miasta powyżej 25 tys. Mieszk.)
□ Wiejski (gminy wiejskie,
gminy wiejsko-miejskie i miasta
do 25 tys. Mieszk.)
EMAIL

Szczegóły wsparcia – wypełnia Biuro Projektu
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w
projekcie
Data zakończenia udziału w
projekcie
Czy wsparciem zostali objęcie
pracownicy instytucji
Liczba osób objętych wsparciem w
ramach instytucji

TAK

NIE

Oświadczenie
Oświadczam, iż przedsiębiorstwo:
- zalicza się do grupy mikro i małych przedsiębiorstw zgodnie z klasyfikacją MŚP w rozumieniu załącznika I rozporządzenia nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE,
- ma siedzibę lub oddział na ternie woj. świętokrzyskiego
- nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego.
- nie korzystało ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów 8.1.1 POKL

Oświadczam, iż delegowana do udziału w projekcie kadra pracownicza przedsiębiorstwa:
- jest przedsiębiorcą lub jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
- nie uczestniczyła dotychczas w szkoleniach organizowanych w ramach przedmiotowego projektu
Uprzedzony/ uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszego formularzu są zgodne z prawdą.

_________________
Miejscowość i data

________________________
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

________________________
Pieczęć firmy
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Lista załączników:

1)

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

2)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3)

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis na te same działania

4)

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

5)

Zaświadczenie dot. sprawozdania finansowego (wraz z kserokopią sprawozdań, w przypadku zaznaczenia opcji „nie”)

6)

Zaświadczenie dot. składania sprawozdania finansowego (wypełniane jedynie w przypadku zaznaczenia opcji „tak”
w załączniku nr 5

7)

Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika szkolenia (Pracodawcy/ Pracownika) – wypełniany osobno dla każdego uczestnika z
danej firmy

8)

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podpisywane indywidualnie

9)

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – podpisywana indywidualnie przez uczestnika

10) Zaświadczenie o zatrudnieniu (dla Uczestnika-Pracownika) / wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla UczestnikaPrzedsiębiorcy) – wypełniany / dostarczany osobno dla każdego uczestnika z danej firmy

_______________________________
* Zgodnie z klasyfikacją MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. zmieniającego
rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE:
- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR,
- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
- średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR a/ lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
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