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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA  

 

 Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć 
Kobieta 
MęŜczyzna 

4 
Wiek w chwili przystępowania do 
projektu 

 

5 PESEL  

6 Wykształcenie 

Brak 
Podstawowe 
Gimnazjalne 
Ponadgimnazjalne 
Pomaturalne 
WyŜsze   

7 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka 
nad osobą zaleŜną 

Tak 
Nie  

Dane kontaktowe 

8 Ulica  

9 Nr domu  

10 Nr lokalu  

11 Miejscowość  

12 Obszar 
Obszar miejski   

Obszar wiejski 

13 Kod pocztowy  

14 Województwo Łódzkie 

15 Powiat  

16 Telefon stacjonarny  

17 Telefon komórkowy  

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Język obcy 
- wybór podstawowy 

 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 
3. Język hiszpański 

Początkujący 

Średnio zaawansowany 

Zaawansowany 

Język obcy 
- wybór rezerwowy 

 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 
3. Język hiszpański 

Początkujący 

Średnio zaawansowany 

Zaawansowany 

 
 
 

                                                                                                               ….………………....................................................... 
               (miejscowość, data, czytelny podpis) 
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..................................................................                                                                        .................................................................. 

                   pieczęć firmowa                                                                                (miejsce i data) 

 OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym zaświadczam, że Pan/ Pani  
 
 
��������������������������................����....................................... 

(imię i nazwisko uczestnika projektu) 

 
jest: 
- zatrudniony/a na umowę o pracę 
- właścicielem  
- wspólnikiem/ partnerem * 
 
W firmie  
 
����������������������������...............�..................................��.. 

(pełna nazwa firmy oraz NIP) 

 
 
 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że firma  
 
����������������������������..............................................����.. 

(pełna nazwa firmy oraz NIP) 
 
spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy*, małego przedsiębiorcy*, określone w załączniku I do rozporządzenia   
nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego 
rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004). 
 
 
 
 

����������������..........�.. 
(podpis i pieczęć) 

Definicja mikro i małych przedsiębiorstw 

Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpił dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia 70/2001. Zmianie uległa 
definicja MŚP. Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 
 

1)  małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; 

 
2) mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: 

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.  

 
* - niepotrzebne skreślić 
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ZGODA UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU 

 
 

W związku z przystąpieniem do projektu UDA-POKL.08.01.01-10-591/10-00 pt. „Kontrakty 
publiczne- szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem”, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w woj. łódzkim z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu POKL.08.01.01-10-591/10-00 pt. „Kontrakty publiczne- szansa na rozwój mikro i 
małych firm w Łódzkiem” ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu POKL.08.01.01-10-591/10-00 pt. „Kontrakty publiczne- szansa 
na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem” ewaluacji, monitoringu, kontroli i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

 

     

miejscowość i data  imię i nazwisko  
uczestnika projektu 

 podpis uczestnika projektu 
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Ważna informacja !!! 

 

SZKOLENIA W SIERADZU 
w siedzibie RIG w Sieradzu, ul. Pułaskiego 5 

 

Informacje i zapisy: 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu 

ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz 

e-mail: rig@nasze.pl 

tel./fax 43 822 17 99 

 

 

 


