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Załącznik 2 do Regulaminu_VER.4 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA  
(wniosek o udzielenie wsparcia) 

do projektu 
„Akademia Menadżera MŚP 2 - wsparcie dla mikro małych i średnich firm z województwa mazowieckiego 

i lubelskiego” o numerze POWR.02.21.00-00-AM15/20 

realizowanego od 1.07.2020 do 30.06.2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 

 

przez Operatora: Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie  

z CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie 
 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Celem Projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez min. 892 os. (358 K, 534 M) z 990 objętych 

wsparciem właścicieli MŚP/pracowników MŚP na stanowiskach kierowniczych/ pracowników MŚP 

przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, z ok. 400 MŚP mających siedzibę na obszarze 

Makroregionu 2, tj. woj. mazowieckiego lub lubelskiego.  

Udzielane wsparcie MŚP i pracownikom będzie realizowane poprzez dofinansowanie usług rozwojowych 

wybranych z BUR, współfinansowanych ze środków EFS, wynikających z analizy potrzeb rozwojowych 

posiadanej przez MŚP lub opracowanej w ramach projektu.  

Zadania realizowane w projekcie: Rekrutacja i monitoring, Działania wspierające realizację usług rozwojowych  

oraz Działania merytoryczne w BUR. 

Informacje dotycząca przyjęcia Formularza  (wypełnia osoba przyjmująca Formularz) 

Data wpływu 
 

 

Numer Formularza 
 

 

 

FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”.  Wymagane jest wypełnienie 

wszystkich pól. W polach formularza, które nie mogą zostać wypełnione ze względu na specyfikę danego zgłoszenia należy 

wpisać „nie dotyczy”. 

 

 

Informacje podstawowe: 

Nazwa przedsiębiorstwa 
(pełna nazwa 
przedsiębiorstwa zgodna 
z dokumentem rejestrowym) 

 

Forma prawna  

Data rozpoczęcia działalności 

(zgodnie z dokumentem 
rejestrowym) 

 

NIP  
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PESEL właściciela/i  
(dotyczy tylko JDG i S.C.) 

 

Dotyczy tylko JDG: 

jestem osobą 
samozatrudnioną i nie 
zatrudniam żadnych 
pracowników. 

 Tak  Nie 

REGON  

PKD1  

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Telefon  

E-mail Przedsiębiorstwa2  

Adres siedziby głównej 
przedsiębiorstwa zgodnie z 
dokumentem rejestrowym 

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Obowiązek składania 
sprawozdań finansowych3 

 Tak  Nie 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktów roboczych  
u Przedsiębiorcy 

 

Telefon osoby do kontaktów 
roboczych  

 

E-mail osoby do kontaktów 
roboczych  

 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

Oświadczam, że w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17 czerwca 2014 r., przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest: 

 
1 Należy wpisać główną klasę działalności, w związku z którą przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 
nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489) 
2 Adres poczty elektronicznej, z którego wysyłany jest niniejszy formularz podczas trwającej rundy naboru 
3 Jeżeli TAK, przedsiębiorstwo składa dodatkowo wraz ze zgłoszeniem kopie sporządzonych zgodnie z przepisami 
o rachunkowości sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Jeżeli NIE,  nie składa sprawozdań 
finansowych. 
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Status przedsiębiorstwa4 

UWAGA: dane są wynikiem 
skumulowania danych 
przedsiębiorcy oraz 
przedsiębiorstw partnerskich 
i/lub powiązanych (Załącznik 
nr 2 A). 

 Mikro  Małe  Średnie 

Typ przedsiębiorstwa5 

UWAGA: dane są wynikiem 
skumulowania danych 
przedsiębiorcy oraz 
przedsiębiorstw partnerskich 
i/lub powiązanych (Załącznik 
nr 2 A). 

 Samodzielne 
(Niezależne) 

 Partnerskie  Związane 
(Powiązane) 

Zobowiązuję się wypełnić i dostarczyć z niniejszym Formularzem zgłoszeniowym Oświadczenie o spełnieniu 
kryteriów MŚP (Załącznik 2 A do Regulaminu). 

Czy przedsiębiorstwo 
wnioskuje o udzielenie 
pomocy de minimis6?  

 

 Tak 

Jeżeli TAK to należy wypełnić i dostarczyć wraz z niniejszym formularzem 
Załącznik 6 do Regulaminu „Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis” 

 Nie 

UWAGA: Wypełnić wyłącznie  
w przypadku odpowiedzi TAK 
na powyższe pytanie o 
wnioskowanie o udzielenie 
pomocy de minimis. 
Oświadczam, że nie 
prowadzę działalności 
gospodarczej 
a) w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury, objętym 
rozporządzeniem Rady (WE)  
nr 104/2000, 
b) polegającej na produkcji 
podstawowych produktów  
rolnych. 

 Nie prowadzę 

 Prowadzę 

Czy przedsiębiorstwo 
wnioskuje o udzielenie 
pomocy publicznej? 

 Tak 

Jeżeli TAK to należy wypełnić i dostarczyć wraz z niniejszym formularzem 
Załącznik 7 do Regulaminu „Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc 
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” 

 
4 w rozumieniu Regulaminu, w tym zgodnie z Załącznikiem 2 A do Regulaminu „Oświadczenie dotyczące spełniania 
kryteriów MŚP ”; UWAGA: dane są wynikiem skumulowania danych przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstw partnerskich 
i/lub powiązanych. 
5 Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia 
oraz wielkości obrotów i aktywów, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MŚP. 
6 Wnioskowanie o otrzymanie pomocy de minimis możliwe jest jeśli z Załącznika 8 do Regulaminu „Oświadczenie dotyczące 
otrzymanej pomocy de minimis” wynika, że przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy 
 de minimis.  
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(w przypadku wnioskowania 
o pomoc de minimis proszę w 
tym punkcie zaznaczyć NIE) 

 Nie 

UWAGA: Wypełnić wyłącznie  
w przypadku odpowiedzi TAK 
na powyższe pytanie o 
wnioskowanie o udzielenie 
pomocy publicznej. 
Oświadczam, że 
Przedsiębiorstwa, które 
reprezentuję nie dotyczą 
wykluczenia z otrzymania 
pomocy publicznej na 
podstawie art. 1 ust. 3 
Rozporządzenia 
Komisji (UE) 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. 

 

 Nie dotyczą 

 Dotyczą 

Czy Przedsiębiorstwo zostało 
objęte wsparciem w ramach 
„Akademii Menadżera MŚP” 
tj. otrzymało/ubiega się  
o dofinansowanie w ramach 
projektów realizowanych 
przez innych Operatorów 
wyłonionych w konkursie 
POWR.02.21.00-IP.09-00-
003/187.  

 Tak 

 Nie 

 

III. Informacje dotyczące wsparcia otrzymanego przez Przedsiębiorstwo przed zgłoszeniem do Projektu: 

1. Czy przedsiębiorstwo lub 
pracownicy korzystali 
dotychczas ze wsparcia na 
usługi rozwojowe8? 

 Tak  Nie 

2. Czy przedsiębiorstwo posiada 
analizę potrzeb 
edukacyjnych/rozwojowych9 
spełniającą warunki określone  
w Regulaminie (§ 4 ust. 4 i 6)10.  

 

 Tak 

Data sporządzenia (dd-mm-
rr):……………………………………………………… 

Jeżeli TAK to wraz z niniejszym 
formularzem należy obowiązkowo 
dostarczyć kserokopię analizy 

 Nie 

Jeżeli NIE, przedsiębiorstwo 
może skorzystać w ramach 
projektu 
 z usługi rozwojowej polegającej 
na analizie potrzeb rozwojowych 
składającej się z dwóch części, o 

 
7 Operator będzie weryfikować czy Przedsiębiorca nie otrzymał już wsparcia w ramach Projektu „Akademia menadżera MŚP”, 
realizowanego przez innego Operatora w innym Makroregionie. W przypadku stwierdzenia otrzymania wsparcia będzie 
to skutkować wyłączeniem z uzyskania wsparcia w ramach Projektu. 
8 Zgodnie z zapisami § 3, ust. 3 i 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa tj. nie otrzymali dotychczas pomocy 
publicznej/pomocy de minimis na usługi rozwojowe w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych niezależnie 
od źródła finansowania (unijne czy krajowe). Pod uwagę będzie brany taki sam czas, jak przy obliczaniu otrzymanej pomocy 
de minimis. 
9 Posiadanie analizy potrzeb rozwojowych, z której wynikają luki kompetencyjne kadry zarządzającej stanowi warunek 
udzielenia wsparcia (dofinansowania usług rozwojowych zgodnych z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich 
(Załącznik 1 do Regulaminu). 
10 Posiadanie analizy spełniającej warunki określone w Regulaminie upoważnia do wyboru ścieżki B w cz. IV formularza. 
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potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem 

której mowa w § 4 ust. 4 a i b 
Regulaminu, co oznacza wybór 
ścieżki A w cz. IV formularza. 

3. W przypadku  odpowiedzi Tak 
na pytanie 2: 

Czy posiadana analiza potrzeb 
została przygotowana w ramach 
Programu POWER Działanie 
2.2? 

 Tak  Nie 

4. W przypadku  odpowiedzi Tak 
na pytanie 2: 

Czy posiadana analiza potrzeb 
została przygotowana w ramach 
projektu Akademia Menadżera 
(edycja pierwsza) 

 Tak  Nie 

 

IV. Zakres wnioskowanego wsparcia w ramach Projektu, które będzie realizowane w formie refundacji 
usług wybranych z Bazie Usług Rozwojowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (należy 
wybrać JEDNĄ ścieżkę) 

Ścieżka A: 

- refundacja części kosztów usług rozwojowych służących opracowaniu 

Analizy potrzeb rozwojowych11 oraz 

- refundacja części kosztów usług rozwojowych wynikających z Analizy 
potrzeb rozwojowych, służących nabyciu uniwersalnych kompetencji 
menadżerskich12 przez właścicieli i/lub kadrę kierowniczą i/lub osoby 
przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego.   

 Tak 

 

Ścieżka B: 

- refundacja części kosztów usług rozwojowych wynikających z Analizy 

potrzeb rozwojowych, służących nabyciu uniwersalnych kompetencji 

menadżerskich13 przez właścicieli i/lub kadrę kierowniczą i/lub osoby 

przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. 

 Tak 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby/ób 
uprawnionej/ych do 
reprezentowania instytucji 
wg dokumentu rejestrowego 

 

 

 

 

Zajmowane stanowisko  

 

OŚWIADCZENIA 

 
11 o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. 
12  których zakres wynika z Załącznika 1 do Regulaminu. 
13 których zakres wynika z Załącznika 1 do Regulaminu. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 
Zaznaczyć 
właściwe 

„X” 
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1 
Zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję 
jego warunki.  

 

2 
Jestem świadomy, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem przedsiębiorstwa do objęcia wsparciem. 

 

3 
Zobowiązuję się do dostarczenia do Operatora dodatkowych wyjaśnień, dokumentów 
(informacji) niezbędnych w trakcie weryfikowania przedsiębiorstwa i udzielonego wsparcia. 

 

4 
Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

5 
Zostałam/-em poinformowana/y, że udział w projekcie wiąże się z uzyskaniem pomocy 
de minimis lub pomocy publicznej. 

 

6 

Wsparciem objęte zostaną osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane 
do awansu na stanowisko kierownicze. Pracownicy korzystający z usług rozwojowych 
w ramach Projektu zostaną zobowiązani do dostarczenia  Operatorowi wymaganych 
dokumentów. 

 

7 
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej 
niż 20% kwoty wsparcia. 

 

8 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane konto 
e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

 

9 

Wyrażam zgodę na weryfikację danych zawartych we wszystkich złożonych dokumentach na 
każdym etapie realizacji projektu oraz na poddawanie się kontroli, ewaluacji i monitoringowi 
udzielonego wsparcia, na uczestnictwo w wszelkich badaniach, przeprowadzanych przez 
Operatora lub podmiot przez niego wskazany oraz inne uprawnione instytucje w trakcie i/lub 
po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

10 

Wszystkie informacje podane w Formularzu zgłoszeniowym i dodatkowych dokumentach 
(o  ile dotyczy) są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową 
i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie powyższe składam/-y 
świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia. 

 

11 

Posiadam profil instytucjonalny w Bazie Usług Rozwojowych oraz wszyscy pracownicy 
zgłoszeni do udziału w Usługach rozwojowych wskazani posiadają profile indywidualne w Bazie 

Usług Rozwojowych. Dane zawarte w Bazie Usług Rozwojowych zostały wprowadzone przeze 

mnie, są aktualne na dzień złożenia oświadczenia, kompletne oraz zgodne z prawdą. 

 

12 
Reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie zostało objęte wsparciem w ramach 
projektu dofinansowanego w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18. 

 

13 

Reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie rozliczy usługi/usług rozwojowej/-ych, 
o których dofinansowanie aplikuje w ramach niniejszego formularza, u innego Operatora 
wyłonionego w konkursie nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 (tj. Nie ubiegam się o wparcie 
rozwojowe u innego Operatora w ramach „Akademii Menadżera MMŚP 2”). 

 

14 Przedsiębiorstwo nie należy do sektora górnictwa węgla.  

15 
Przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym i nie znajduje się w toku 
likwidacji albo  postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego.  

 

16 
Nie ciąży na mnie/na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwie obowiązek zwrotu 
pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem 
oraz ze wspólnym rynkiem. 

 

17 

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na 
podstawie przepisów prawa (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) oraz stosownie do 
Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 
z 24.12.2013r.). 

 

18 
Nie zostałem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych 
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi 
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zaznaczyć 
„X” 

 
Nazwa "Załącznika ..." 

 
Liczba 

formularzy 

Obligatoryjny 
lub 

dotyczy "tak/ nie" 

 Załącznik  2 - Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa 1 obligatoryjny 

 Analiza potrzeb rozwojowych (jeśli dotyczy) 1 jeśli dotyczy 

 Załącznik 2A – Oświadczenie dotyczące spełniania  kryteriów 
MŚP  

1 obligatoryjny 

 Załącznik 4 – Formularz/e zgłoszeniowy/e 
właściciela/pracownika/ów  

 
………............. 

obligatoryjny 

 Załącznik 4A – Oświadczenie pracownika  
………............. 

obligatoryjny 

 Załącznik 5 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące 
przetwarzania danych osobowych  

 
………............. 

obligatoryjny 

 Załącznik 6 – Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy) 

1 jeśli dotyczy 

 Załącznik 7 – Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (jeśli dotyczy) 

1 jeśli dotyczy 

 Załącznik 8 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de 
minimis  

1 obligatoryjny 

 Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów lub oświadczeń w 
imieniu danego Przedsiębiorstwa udzielone osobie innej niż 
wskazana/–e w dokumencie rejestrowym, do przekazywanych 
dokumentów rekrutacyjnych (jeśli dotyczy) 

1 jeśli dotyczy 

 Inne (jakie?) 
.................................................................... 

  

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

19 

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem którykolwiek z członków organów zarządzających 
bądź wspólników przedsiębiorstwa, które reprezentuję, za przestępstwo składania fałszywych 
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-
skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

20 

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję, nie posiada zaległości z tytułu należności 
publicznoprawnych (nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 
należności wymaganych odrębnymi przepisami). 

 

21 
Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane do Operatora stają się własnością 
Operatora i nie mam prawa żądać  ich zwrotu. 

 

22 
Wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie 
i/lub po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

23 
Nie byłam(-em) karana(-y) za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw 
publicznych i posiadam pełną zdolność  do czynności prawnych. 

 

24 
Niżej wymienione Załączniki stanowić będą zgodnie z paragrafem 5 pkt. 8 Regulaminu 
„komplet dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorcy”. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW stanowiących KOMPLET (w wersji papierowej) :  
(należy zaznaczyć „X” właściwe załączniki, dołączone przy wysyłce dokumentów w wersji papierowej oraz 

uzupełnić liczbę składanych formularzy/oświadczeń): 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Krajową Izbę Gospodarczą, z siedzibą  

w Warszawie, adres: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Warszawie, adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 56 oraz Regionalną Izbę Gospodarczą 

w Lublinie, adres: 20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9 zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2018 r. (Dz. U. z dnia 

24.05.2018 r. poz. 1000) do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu 

i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Krajową Izbę Gospodarczą 

z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej wynikających z umowy o dofinansowanie nr UDA-

POWR.02.21.00-00-AM15/20. 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy 
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Pani/Pana dane osobowe  zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej oraz Operatorowi Krajowej 
Izbie Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie, adres: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, CTS Customized Training 
Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 56 oraz Regionalnej Izbie 
Gospodarczej w Lublinie, adres: 20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9. 

3. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym dokumencie przetwarzane będą w celu informacji, promocji, 
rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie informacji, promocji, rekrutacji, realizacji zobowiązań 
wynikających z zawartych umów, realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia 
roszczeń i monitorowania prawidłowości wykonywania zobowiązań. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu informacji i promocji będą przechowywane do czasu zakończenia 
projektu, nie krócej niż rok od czasu zakończenia projektu. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, 
realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz dochodzenia roszczeń i monitorowania 
prawidłowości wykonywania zobowiązań będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od dnia zakończenia 
realizacji projektu jednak nie dłużej niż do czasu akceptacji przez Komisję Europejską sprawozdania końcowego 
z realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału  

w realizacji projektu i/lub udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.  

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że informacje przekazane na temat Przedsiębiorstwa w niniejszym Formularzu 
Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  
 

Miejscowość i data: 

Podpis/y osoby/osób uprawnionych  

do reprezentowania Przedsiębiorstwa (podpis/y 

czytelny/e lub pieczęć/i imienna/e i parafka/i) 

  

 

 

 

 
Pieczęć firmy 
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UWAGA 
Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła tj. zawierać możliwe 
do odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę + pieczęć z imieniem i nazwiskiem Przedsiębiorcy. 
 

Podpis musi  być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile) w formie pieczęci bądź 

wydruku pliku graficznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


