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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Część I. Dane Projektu 

1 Tytuł projektu „Plan rozwoju - strategią działania MMŚP 

województwa lubelskiego 

2 Nr projektu WND-POWR.02.02.00-00-0114/16 

3 Oś priorytetowa, w ramach której 

realizowany jest projekt 

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji 

4 Działanie, w ramach którego 

realizowany jest projekt 

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania 

strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy 

przewagi konkurencyjnej na rynku 

 

Część II. Dane Przedsiębiorstwa - Uczestnika Projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Lp. Nazwa Dane 

Dane 

podstawowe 

1 Nazwa przedsiębiorstwa  

2 NIP   

3 REGON  

4 Forma prawna  

5 Branża  

6 Polska Klasyfikacja 

Działalności (PKD) 

 

7 

Wielkość 

przedsiębiorstwa  

 mikro przedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

Liczba pracowników:  

Dane 

teleadresowe 

8 Ulica  

9 Nr budynku  

10 Nr lokalu  

11 Miejscowość  

12 Obszar □ Obszar miejski □ Obszar wiejski 

13 Kod pocztowy  

14 Województwo  

15 Powiat  

16 Gmina  

17 Kod gminy  

18 Telefon kontaktowy  

19 Adres e-mail  

20 Adres korespondencyjny, 

jeżeli inny niż wyżej 
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Część III. Oświadczenia 

Oświadczam, iż zgłaszane przedsiębiorstwo: 

 posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 

do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

 prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę/ wyodrębnioną jednostkę (oddział/ filię), lub 100% 

odbiorców na obszarze województwa lubelskiego; 

 może otrzymać pomoc de minimis. 

 nie  posiada strategii  lub  planu  rozwoju  tj.  dokumentu  o  określonym  horyzoncie czasowym,  

podpisanego  przez  kierownictwo  przedsiębiorcy,  który  określałby  cele  i mierniki celów, które 

mają być osiągnięte 

 nie jest powiązane z Organizatorem 

 

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo: 

□ nie ma obowiązku  

□ ma obowiązek  

sporządzania sprawozdań finansowych (w tym bilansu finansowego i rachunku zysku i strat) zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

 

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo: 

□ do reprezentowania firmy i udziału w trakcie tworzenia planów rozwojowych oddeleguje kobietę 

□ deklaruje chęć skorzystania ze wsparcia z Priorytetu Inwestycyjnego 8.v regionalnych programów 

operacyjnych 

 

 

 

 

…….………..…………… …….………..…………… ……..………………………. 

 

 

 

 

Miejscowość, data Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Przedsiębiorstwa 

Uczestnika Projektu 

Pieczęć Przedsiębiorstwa 

Uczestnika Projektu 


