Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze
w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” nr WND POWR.02.21.00- 00-AM19/20

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIEBIORSTWA
DO PROJEKTU
„Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj.
zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim ”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
przez Operatora:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Numer Projektu: WDA-POWR.02.01.00-00-AM19/20

FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”

Informacje podstawowe:
Nazwa przedsiębiorstwa
(pełna nazwa
przedsiębiorstwa zgodna z
dokumentem
rejestrowym)
Forma prawna
Numer KRS (jeśli dotyczy)
Telefon

NIP

E-mail

REGON

Fax

PKD1
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Adres siedziby głównej
przedsiębiorstwa

Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo

Obszar2

Miejski

Wiejski

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 Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza
miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Dostęp do danych z podziałem terytorialnym na stronie internetowej GUS:
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
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Obowiązek składania
sprawozdań finansowych3

Tak

Status przedsiębiorstwa

Mikro

Małe

Dotyczy
mikroprzedsiębiorstw.
Czy przedsiębiorstwo
stanowi jednoosobową
działalności gospodarczą
niezatrudniającą
pracowników

Tak

Nie

Typ przedsiębiorstwa

Niezależne

Partnerskie

Nie
Średnie

Związane

Informacje dotyczące wsparcia otrzymanego przez Przedsiębiorstwo przed zgłoszeniem do Projektu:

Czy przedsiębiorstwo lub
pracownicy przedsiębiorstwa4
korzystali dotychczas ze
wsparcia na usługi
rozwojowe?

Tak

Nie

Czy przedsiębiorstwo posiada
analizę potrzeb
edukacyjnych/rozwojowych

Tak

Nie

W przypadku odpowiedzi Tak
na powyższe pytanie:
Czy posiadana analizy potrzeb
została przygotowana w
ramach Programu POWER
Działanie 2.2?

Tak

Nie

Zakres wnioskowanego wsparcia w ramach Projektu, które będzie realizowane w formie refundacji usług
wybranych z Bazie Usług Rozwojowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Przygotowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
obejmującej analizę specyfiki prowadzonego biznesu oraz
planów rozwoju

Tak

Nie

Przeprowadzenie analizy luk kompetencyjnych kadry
menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska
Tak
kierowniczego i opracowania planów rozwoju w zakresie
uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Nie

Dofinansowanie usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa z
zakresu uniwersalnych kompetencji menadżerskich dla

Nie

Tak

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.
4
Dotyczy pracowników, którzy zostaną oddelegowani do udziału w projekcie
3
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właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym
stanowisku, pracowników, wobec których właściciele mają
plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Liczba pracowników skierowanych do udziału w projekcie przez Przedsiębiorcę
Liczba kobiet skierowanych do udziału w projekcie przez Przedsiębiorcę
Imię i nazwisko osoby/ób
uprawnionej/ych do
reprezentowania instytucji
wg dokumentu rejestrowego

Zajmowane stanowisko

JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5

Wsparciem w ramach projektu planowane jest objęcie osób zajmujących stanowiska kierownicze lub
przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;
Uzyskanie wsparcia w ramach projektu łączy się z wymogiem wniesienia wkład własnego w wysokości
nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia;
Nie należę do sektora górnictwa węgla;
Nie pozostaję pod zarządem komisarycznym;
Nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego;
Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
Zostałem/am poinformowany/a, że udział w projekcie wiąże się z uzyskaniem pomocy de minimis lub
pomocy publicznej;
Reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie zostało objęte wsparciem w ramach projektu
dofinansowanego w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-003/185;
Wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie i/lub po
zakończeniu udziału w projekcie;
Jestem świadomy, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
przedsiębiorstwa do objęcia wsparciem;
Pracownicy korzystający z usług rozwojowych w ramach Projektu zostaną zobowiązane do dostarczenia
Operatorowi wymaganych dokumentów;
Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane do Operatora stają się własnością Operatora i nie
mam prawa żądać ich zwrotu.
Zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego
warunki.
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.

Nie Dotyczy Wyjątków Określonych W § 3 Ust 1. Pkt G oraz H REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POLSKIEJ AGENCJI

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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.....................................……………………………………………

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

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania
przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP – załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS - załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w
projekcie
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