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KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY

DANE INSTYTCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU,  I ICH PRACOWNIKÓW 
1 Tytuł projektu „Z impactem w przyszłość”
2 Nr projektu POKL.08.01.01-16-035/11
3 Priorytet, w ramach którego realizowany 

jest projekt VIII. Regionalne kadry gospodarki

4 Działanie, w ramach którego realizowany 
jest projekt 8.1.  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

5 Poddziałanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt

8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla  
przedsiębiorstw

I. Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS1

Lp. Nazwa Opis

Dane 
podstawowe

1 Nazwa instytucji

2 NIP 
3 REGON
4 Forma prawna
5 Polska Klasyfikacja 

Działalności (PKD)
6 Podmiot prowadzący działalność w sektorze transportu 

drogowego
  tak

  nie 

7 Wielkość instytucji      mikroprzedsiębiorstwo 
    małe przedsiębiorstwo

Dane 
teleadresowe

8 Ulica
9 Nr budynku/lokalu
10 Kod pocztowy/ Miejscowość

11 Obszar  Obszar miejski  Obszar wiejski
12 Województwo
13 Powiat
14 Gmina
15 Telefon kontaktowy
16 Adres poczty elektronicznej 

Szczegóły 
wsparcia

17 Rodzaj przyznanego wsparcia Szkolenia
18 Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji

1 Beneficjent pomocy wypełnia jedynie pola białe. 
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Oświadczam, iż przedsiębiorstwo: 
− prowadzi  działalność  gospodarczą  w  rozumieniu  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  

działalności gospodarczej oraz spełnia przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz w 
Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikro i małych przedsiębiorstw .

− prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
−nie prowadzi działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury, do której zastosowanie ma rozporządzenie Rady  

(WE)  nr  nie  pozostaje  pod  zarządem  komisarycznym  nie  znajduje  się  w  toku  likwidacji,  postępowania  
upadłościowego i postępowania naprawczego

− przedsiębiorca, w tym osoby wchodzące w skład organu zarządzającego lub osoby będące wspólnikami, nie zostali  
skazani 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

− przedsiębiorca,  w  tym  osoby  wchodzące  w  skład  organu  zarządzającego  lub  osoby  będące  wspólnikami,  nie 
podlegają wykluczeniu o którym mowa w art.  211 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  
(Dz.U. z 2005 nr 249,poz. 2104)

− zapoznałam/em się i akceptuje Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 271 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

                                      

_____________________________ _________________________________
Miejscowość, data Czytelny podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania Przedsiębiorcy

_____________________________
    Stanowisko osoby podpisującej
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