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Formularz zgłoszeniowy do projektu 

„Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” 

Wszystkie pola niniejszego formularza należy wypełnić czytelnie (elektronicznie lub odręcznie pismem drukowanym). 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Nazwa Przedsiębiorstwa: 
 

 

 

NIP: 
 

 
 

REGON: 
 

 

Status przedsiębiorstwa* 

 

 Mikroprzedsiębiorstwo (firma zatrudniająca do 10 pracowników, których roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR) 

 Małe przedsiębiorstwo (firmy zatrudniające do 50 pracowników, których roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR) 

 Średnie przedsiębiorstwo (firmy zatrudniające do 250 pracowników, których 

roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR) 
 

ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 

Ulica: 
 

 
 

Nr domu/lokalu: 
 

 
 

Kod pocztowy: 
 

 
 

Miejscowość: 
 

 
 

Powiat: 
 

 
 

Województwo: 
 

 
 

Telefon: 
 

 
 

Adres e-mail: 
 

 

Dane osoby do kontaktu 
w firmie 

Imię  Nazwisko  

Telefon  Adres e-mail  

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Wielkość otrzymanej 
pomocy de minimis w 
okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz 
dwóch poprzedzających 

go lat kalendarzowych 

 

PLN 

EURO 
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* wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko pracy 

1 
  

 

2 
  

 

3 
 

  

4 
 

 

 

 

5   

 
 

Preferowany termin szkoleń (sugestie 
dotyczące szkoleń) 

 w weekendy                          w tygodniu                         

O projekcie dowiedziałem/am się : 

 

 

 Z prasy 

 ze strony PARP 

 od firmy AGM 

 z Internetu 

 z przekazu słownego (np. od znajomych, 

rodziny) 

 z faxu, mailingu 

 z spotkań informacyjno - rekrutacyjnych 

 z innych źródeł 
(jakich?.................................................... 

       ………………………………………………………...) 
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Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Przedsiębiorstwa oświadczam, że:  

- wyrażam wolę uczestniczenia w Projekcie pt.: „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach”, 

- nie jestem uczestnikiem innego projektu w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki  

- zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego zapisy. 

Jednocześnie oświadczam, iż osoby wydelegowane z Przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie zostaną 

zobowiązane do zapoznania się z ww. regulaminem oraz do jego przestrzegania, 

- zostałem/am poinformowany/a, że Projekt pt.: „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- zostałem/am poinformowany/a, że udział Przedsiębiorstwa w Projekcie wiąże się z uzyskaniem przez 

Przedsiębiorstwo pomocy de minimis, 

- osoby wydelegowane do uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu zostaną zobowiązane                        

do dostarczenia wymaganych dokumentów, 

- jestem świadomy/a, iż zgłoszenie się Przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie nie jest równoznaczne 

z jego zakwalifikowaniem do Projektu. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym wraz                         

z załącznikami są zgodne z prawdą. 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/ zostałem pouczona/ pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

____________ ____________ ____________ ____________ 

Miejscowość Data Podpis osoby 

upoważnionej w 

przedsiębiorstwie 

Stanowisko służbowe 
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