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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU: 
„eduGRANT – z projektem po nowe technologie”. 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA : 

Nazwa przedsi ębiorcy:  

 

Ulica:  

Nr budynku:  Nr lokalu:   

Kod pocztowy:   

Miasto:  

Adres siedziby:  

W przypadku gdy siedziba 
przedsiębiorstwa mieści się poza 
woj. śląskim należy wpisać dane 
jednostki organizacyjnej 
przedsiębiorstwa na obszarze 
woj. śląskiego. 

Województwo:  

NIP:  

REGON  

PKD (dominujące)  

Miejski: 
(obszar położony w granicach 

administracyjnych miast 

 

Obszar, na którym 
przedsi ębiorstwo prowadzi 

działalno ść  
(zaznaczyć znakiem X właściwe): 

Wiejski:  
(obszar położony poza granicami 

administracyjnymi miast – obszary gmin 
wiejskich) oraz część wiejska /leżąca 

poza miastem/ gminy miejsko-wiejskiej) 

 

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (zaznaczyć znakiem x właściwe):: 

mikro przedsi ębiorstwo   
(Oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 milionów EUR) 

 

małe przedsi ębiorstwo   
(Oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR) 

 

średnie przedsi ębiorstwo   
(Oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) 

 

duże przedsi ębiorstwo   
(Oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw) 

 

 
UWAGA !  Z kategorii MMŚP wył ączone  są przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane 

bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka przedsiębiorstw dużych lub organów państwowych. 

Liczba zatrudnionych pracowników na umowę o pracę 1 

UWAGA: nie wlicza si ę właścicieli  

 

                                                 
1 Jeśli firma jednoosobowa – liczba pracowników „0” 
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OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY: 

Oświadczam, i ż Pan/i:  
(imię i nazwisko pracownika) 

 

Jest zatrudniony/a w:  
(nazwa przedsiębiorstwa) 

 

Umowy o prac ę:  

Innej (wskazać formę 
zatrudnienia): 

 Na podstawie:  
(zaznaczyć znakiem X właściwe): 

Jest wła ścicielem firmy:  

Nieokre ślony   

Na czas: 
Określony:                          
(proszę podać  dd-mm-rrrr) 

Od: Do: 

Przedsi ębiorca o świadcza, że prowadzi działalno ść/ci w obszarze zgodnym z jednym z poni ższych 
kodów PKD 2: *(zaznaczyć znakiem X tylko to PKD, w których działalność jest prowadzona) 

Nr PKD Oznaczenie grupy  

C.21  produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,  
produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne 

 

C.32.50.Z  produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 
dentystyczne 

 

 M.72  badania naukowe i prace rozwojowe  

P.85.59.B  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

Przedsi ębiorca o świadcza że, nie korzystał ze wsparcia w zakresie projektów szko leniowych  
i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Pod działania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach  
2007 – 2011 przez Wojewódzki Urz ąd Pracy w Katowicach. 

Co może również oznaczać, iż umowa z przedsiebiorcą była zawarta po 2011 roku. W związku z 
powyższym należy przedłożyć wykaz projektów dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w ramach 
konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, z których przedsiębiorca 
skorzystał lub korzysta, w latach 2007-2013 (do dnia złożenia niniejszego formularza).  

Jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania o podpisaniu umowy w 
ramach projektu dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL,  po dniu złożenia niniejszego oświadczenia, a 
przed dniem podpisania umowy szkoleniowej w przypadku zakwalifikowania do projektu pt. „eduGRANT 
– z projektem po nowe technologie”. 

Przedsiębiorca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu 
Karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 
 

Data i miejsce sporządzenia: 

 

Pieczęć firmowa i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych: 

 

                                                 
2 Potwierdzeniem prowadzenia dzialalności we wskazanym obszarze jest kopia KRS (lub innego dokumentu rejestracyjego)  potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez os. upoważnioną lub wyzruk z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  (CEIDG). 
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WYKAZ PROJEKTÓW DLA PODDZIAŁANIA 8.1.1 I 8.1.2 PO KL  W RAMACH KONKURSÓW 
OGŁOSZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH , Z KTÓRYCH 

PRZEDSIĘBIORCA SKORZYSTAŁ LUB KORZYSTA W LATACH 2007-2013 

LP. TYTUŁ PROJEKTU  NR POJEKTU  PODMIOT 
UDZIELAJĄCY 

WSPARCIA 

DATA 
PODPISANIA 

UMOWY 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Data i miejsce sporządzenia: 

 

Pieczęć firmowa i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych: 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

DANE UCZESTNIKA:  

Imię (imiona)   

Nazwisko   

PESEL:   

nr telefonu:  
Dane kontaktowe: 

e-mail:   

Ulica:  

Nr budynku:  Nr lokalu:   

Kod 
pocztowy:  

 

Miasto:  

Województwo:   

Obszar miejski: 
(obszar położony w granicach administracyjnych miast) 

 

Adres zamieszkania:  

Obszar wiejski:  
(obszar położony poza granicami administracyjnymi miast – 
obszary gmin wiejskich) oraz część wiejska /leżąca poza 
miastem/ gminy miejsko-wiejskiej) 

 

Podstawowe  

Gimnazjalne  

Ponadgimnazjalne (wykształcenie średnie lub zasadnicze 

zawodowe) 

 

Pomaturalne (ukończona szkoła policealna ale nie ukończone 

studia wyższe) 
 

Wykształcenie  
(zaznaczyć znakiem X właściwe): 

Wyższe (licencjat/inżynier/ magister/doktor)  

PUNKTOWANE KRYTERIA REKRUTACJI 
Oświadczam że: 

Jestem osobą zatrudnioną w mikro przedsiębiorstwie 
TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić) + 2 punkty 

Jestem osobą zatrudnioną w małym przedsiębiorstwie 
TAK / NIE*(*niepotrzebne skreślić)

 + 1 punkt 
   
 

____________________________________   ______________________________________ 
data (dd-mm-rrrr)                                         czytelny podpis uczestnika 
 
Data wpływu formularza : 

____________________ 

Podpis osoby przyjmującej formularz: 

 


