
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI (od 01.07.2014 r.) 

a) Formularz zgłoszeniowy 
 

b) Dane Kandydata (załącznik nr 1); 

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie 
o spełnianiu grupy docelowej (załącznik nr 2); 

d) Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 3); 

 
Załączniki b), c) d) wypełnia się oddzielnie dla każdego pracownika. 
 

e) Oświadczenie beneficjenta pomocy (załącznik nr 4); 

f) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - jeśli dotyczy (załącznik nr 5); 

g) Informacja o uzyskanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de 
minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) – jeśli dotyczy (załącznik nr 6); 

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik 8); 

i) Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub 
powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, 
w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (załącznik nr 9) 

j) Dokumenty rejestrowe – KRS lub wpis do CEIDG – wydruki z oficjalnych systemów 
elektronicznych (nie wymagają potwierdzenia za zgodność) lub kserokopie dokumentów 
oryginalnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem; 

k) Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy; 

 

 

Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

 

 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Tytuł projektu „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” 

Priorytet 
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 
poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 

 

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE POLA. 

 

Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie: 

Dane podstawowe 

przedsiębiorstwa 

Nazwa  

NIP  

REGON  

Polska Klasyfikacja 
Działalności PKD1 

 

Wielkość instytucji2   mikroprzedsiębiorstwo3 

  małe przedsiębiorstwo 

  średnie przedsiębiorstwo 

Dane teleadresowe 

siedziby głównej 

przedsiębiorstwa  

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Powiat  

Województwo  

Obszar     miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast)  

   wiejski (teren położony poza granicami administracyjnymi miast - 

obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy 

miejsko-wiejskiej 

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Dane teleadresowe 

filii 

przedsiębiorstwa 

 
  

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  
 

Powiat  



 

 

Województwo  

Obszar     miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast)  

   wiejski (teren położony poza granicami administracyjnymi miast - 
obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy 
miejsko-wiejskiej 

Telefon kontaktowy  

E-mail:  

Szczegóły wsparcia 

(wypełnia Biuro 

Projektu) 

Data rozpoczęcia 
udziału w projekcie 

 

Data zakończenia 
udziału w projekcie 

 

Liczba osób objętych 
wsparciem 
(zgłoszonych) 

 

Dane osoby 

kontaktowej 

Imię   

Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Czy przedsiębiorstwo uczestniczyło w szkoleniach 
współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego?  

   TAK 

   NIE 

 
 

1 Należy wpisać główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa.  
2 Do celów projektu za mikroprzedsiębiorcę , małego lub średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów art.4 
ust1 o swobodzie działalności gospodarczej oraz spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia komisji (WE) 
nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia 
pomocy do badań i rozwoju (Dz. Urz. WE nr L 63 z 28 lutego 2004 oraz Załączniku I do Rozp. Komisji WE nr 70/2001 z dn. 12 stycznia 2001 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE nr L 
10 z 13 stycznia 2001r.) Kwalifikator MŚP zgodny z definicją zawartą w wyżej wymienionym rozporządzeniu znajduje się na stronie: 
http://www.parp.gov.pl/index/index/72. Zgodnie z założeniami projektu wsparciem mogą zostać przedsiębiorstwa mikro i małe.  
3 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) za mikroprzedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstwa małe, średnie i duże uważa się przedsiębiorstwa, które spełniają następujące kryteria:  
 

Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw  Mikro  Małe  Średnie  Duże  

Liczba zatrudnionych średniorocznie  Poniżej 10 osób  10-49 osób  50-249 osób  Powyżej 250 osób  

Roczny obrót ze sprzedaży towarów 
usług lub operacji finansowych  

Do 2 mln euro  2-10 mln euro  10-50 mln euro  Powyżej 50 mln euro  

lub suma bilansowa  Do 2 mln euro  2-10 mln euro  20-43 mln euro  Powyżej 43 mln euro  

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń  
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ww. 
informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
 
 
 
 
 
 
______________________________              ___________________________________________________ 

Miejscowość, Data  Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do prezentowania  
przedsiębiorcy - pracodawcy   



 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa 

Dane Kandydata (pracownika delegowanego na szkolenie): 
Poniższą tabelę należy wypełnić dla każdego delegowanego na szkolenie pracownika (1tabela/1 uczestnik). 

 

Dane uczestnika Imię (imiona)   

Nazwisko  

Data i miejsce  urodzenia 
 

Płeć  kobieta 

 mężczyzna 

PESEL 
 

Wykształcenie   

Osoba należąca do 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej. 

 TAK                     NIE 

Migrant  TAK                     NIE 

Osoba niepełnosprawna  TAK                     NIE 

Dane kontaktowe Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Powiat  

Województwo  

Obszar 
   miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast)  

   wiejski (teren położony poza granicami administracyjnymi miast - obszary 
gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-
wiejskiej 

Telefon domowy  

Telefon komórkowy  

E-mail  

Dane 

o zatrudnieniu 

Zatrudniony w rozumieniu 
art. 2 ustawy z 
dn.26.06.1974 - Kodeks 
pracy* w:  

   mikroprzedsiębiorstwo3 

   małe przedsiębiorstwo 

   średnie przedsiębiorstwo 

Stanowisko   

 

*art. 2 ustawy z dn.26.06.1974-Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn.zm.) Pracownikiem jest osoba zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  



 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:  
 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu ,,Innowacyjne rozwiązania  ekologiczne w MMŚP”, 
akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim,  

 spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu,  

 zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,  

 wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych,  

 uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ww. 
informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 
 

 

 

 

 
___________________________                            _________________________________ 
Miejscowość, Data        Czytelny podpis kandydata   
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania 
przedsiębiorstwa  

 
 



 

 

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 
00-926 Warszawa. 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 
poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 
„Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

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 
6) oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Projektu w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 
 

_________________________    __________________________________ 

Miejscowość, Data       Czytelny podpis kandydata   
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania 
przedsiębiorstwa  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

(pracownika delegowanego na szkolenie) 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie:  

 jestem pracownikiem przedsiębiorstwa, które spełnia Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw 

(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo) 

 jestem właścicielem / wspólnikiem / partnerem / pracownikiem przedsiębiorstwa na podstawie zawartych 

umów, w tym także na podstawie art. 2 ustawy z dn.26.06.1974-Kodeks pracy  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym 

i faktycznym. 

 
 
_________________________    __________________________________ 

Miejscowość, Data       Czytelny podpis kandydata   
 



 

 

 

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani .................................................................................................... 

Urodzony (a) dnia ........................................... w ...................................................................................... 

Imię ojca .................................................................., imię matki .............................................................. 

Zamieszkały (a) w ........................................................................................ kod poczt. ........................... 

ul. ............................................................................................. nr domu ............... mieszkania ............... 

Legitymujący (a) się dowodem osobistym seria .......................... nr .......................... 

PESEL ......................................................................................................................................................... 

Jest zatrudniony(a) w  ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Na stanowisku .......................................................................................................................................... 

Na podstawie umowy ............................................................................................................................... 

Zawartej na okres od ............................................  do ........................................... 

Wyżej wymieniony(a) znajduje się/ nie znajduje się (niepotrzebne skreślić) w okresie wypowiedzenia 

umowy o pracę 

Zakład pracy znajduje się/ nie znajduje się (niepotrzebne skreślić) w stanie likwidacji, upadłości lub 

podlega procesowi restrukturyzacji. 

 

 

 

..................................................... 

   /podpis i pieczęć pracodawcy/ 

 



 

 

Zał. nr 4   OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA POMOCY 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że nie jestem:  

1) przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem 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,  

2) podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających 
bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1,  

3) podmiotem, który:  

 posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, lub 

 pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania 
upadłościowego, lub 

 w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny 
umowę zawartą z PARP, lub 

 został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art.207 ustawy o finansach 
publicznych. 

4) przedsiębiorcą działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a—h rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis, tj.  
a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1);  
b) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;  
c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I 

do Traktatu w następujących przypadkach:  
a. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych 

od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte 
pomocą, 

b. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom 
surowców;  

d) w przypadku pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub 
państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, 
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności eksportowej;  

e) w przypadku pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku 
do towarów sprowadzanych z zagranicy;  

f) w przypadku pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie 
z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;  

g) w przypadku pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej 
podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarowego;  

h) w przypadku pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.  
5) mikroprzedsiębiorcą oraz małym lub średnim przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 

7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub  
6) przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria 

przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych 
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 
C 244 z 01.10.2004, str. 2)  

 
 
_________________________    __________________________________ 

Miejscowość, Data      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  
prezentowania przedsiębiorcy - pracodawcy  



 

 

 

Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa 

 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS 

Oświadczam, iż przedsiębiorstwo, które reprezentuję: 

(pełna nazwa przedsiębiorstwa) _________________________________________________________  

(adres siedziby przedsiębiorstwa) _______________________________________________________  

(Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP) __________________________________________________  

 

w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, nie otrzymało 
pomocy de minimis. 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku nieprzekazania lub przekazania 

nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 

pkt 2, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji, nałożyć na 

beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO. 

 

 

PIECZĘĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

  

 

 



 

 

Załącznik nr 8 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa 

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

(pełna nazwa przedsiębiorstwa) _________________________________________________________  

(adres siedziby przedsiębiorstwa) _______________________________________________________  

(Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP) __________________________________________________  

 

Oświadczam, że suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, obliczona zgodnie z art. 63 

ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), otrzymana przez (imię i nazwisko/ nazwa 

Wnioskodawcy) ..........................................................................................................................................  

w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wynosi 

brutto …………………………………zł, co stanowi równowartość …………………….EUR1 

Na sumę tę składa się pomoc uzyskana przez……………………………………………………………………….…… (imię i 

nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy) z następujących tytułów: 

Lp. 
Organ 

udzielający 
pomocy 

Podstawa 
prawna 

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub umowy 

Dzień 
udzielenia 

pomocy 

Wartość 
pomocy w 

[EURO] 

Wartość 
wliczana 

do de 
minimis 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

 

Dane osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ....................................  

Stanowisko służbowe ..........................  

Data i podpis ........................................  

 

                                                           
1 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz.404 z późn. zm.). 


