
Suma kontrolna: 09FD-3151-CC33-961F

Projekt: „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II” realizowany w ramach Działania 6.5 Usługi
szkoleniowe dla MMŚP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

Data wpływu  

Indywidualny nr zgłoszeniowy Form_zgłosz-20 

Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (dotyczy także działalności osoby samozatrudnionej)

Nazwa firmy:  

NIP:  

REGON:  

Rodzaj rejestru :
 KRS 

 CEIDG 

Rodzaj działalności w Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacjach:  

PKD w ramach Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji:  
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Dane teleadresowe przedsiębiorstwa

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Ulica:  

Nr budynku:  

Nr lokalu:  

Nr rachunku bankowego:  

Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania podmiotu (zgodnie z dokumentem rejestrowym lub obowiązującym
pełnomocnictwem):

Osoba do kontaktów roboczych:

      Czy osoba wskazana do kontaktu jest
pracownikiem Podmiotu wnioskującego o
dofinansowanie?:

 

      Imię i nazwisko:  

      Telefon:  

      Adres e-mail:  

Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej na terenie województwa lubuskiego

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Ulica:  

Nr budynku:  

Nr lokalu:  
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Planowane usługi rozwojowe i uzasadnienie potrzeby ich realizacji:

 

Pracownicy planowani do oddelegowania na usługi rozwojowe

Liczba ogółem:  

w tym - liczba kobiet:  

           - osoby 50+:  

           - osoby o niskich kwalifikacjach:  

Wielkość przedsiębiorstwa (dotyczy także działalności osoby samozatrudnionej)

Wielkość i rodzaj przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. (zgodnie z Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów MMŚP stanowiącym integralną część
Formularza Zgłoszeniowego).

Wielkość
przedsiębiorstwa:  Mikro  Małe  Średnie

Rodzaj przedsiębiorstwa:  Niezależne (samodzielne)  Partnerskie  Związane (powiązane)
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Priorytetowe podejście przy obsłudze

1. wyłącznie pracownicy w wieku 50 lat i więcej  TAK  NIE

2. wyłącznie pracownicy o niskich kwalifikacjach  TAK  NIE

3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem
kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji  TAK  NIE

4. przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb
szkoleniowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER  TAK  NIE

5. przedsiębiorstwo działające w obszarze Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji  TAK  NIE

6. przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu  TAK  NIE

7. przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast
średnich/ miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze  TAK  NIE

8. co najmniej 50% oddelegowanych pracowników stanowią kobiety  TAK  NIE
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Oświadczenia

Świadoma(-y) odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:

1. dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą;

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

3. nie byłam(-em) karana(-y) karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885);

4. zostałem(-am) poinformowany(-a), że Projekt „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim
EDYCJA II”  jest  dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie-2020;

5. zapoznałem/-am się z Regulaminem Naboru i Uczestnictwa w Projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe
w subregionie gorzowskim EDYCJA II” i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia;

6. korzystałam(-em)  /  nie  korzystałam(-em)*  z  pomocy  de  minimis  w  przeciągu  bieżącego  roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych;

7. korzystałam(-em) / nie korzystałam(-em)* z pomocy publicznej;

8. korzystałam(-em) /  nie korzystałam(-em)* ze wsparcia w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub
planów w ramach Działania 2.2. PO WER;

9. podmiot jest / nie jest* objęty postępowaniem upadłościowym;

10. podmiot jest / nie jest* zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych;

11. pracownicy, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w usługach rozwojowych, to personel w rozumieniu
art. 5 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.);

12. pracownicy,  którzy  zostaną  zgłoszeni  do  udziału  w  Projekcie  „Lubuskie  Bony  Szkoleniowe  w
subregionie gorzowskim EDYCJA II”, korzystali / nie korzystali* ze wsparcia w ramach Działania 6.5
RPO-L2020 w latach 2017-2019;

13. zobowiązuję się do nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w okresie trwania Umowy
Wsparcia, a w odniesieniu do pracowników – do zapewnienia ciągłości ich zatrudnienia co najmniej w
okresie trwania usługi rozwojowej;

14. podmiot jest / nie jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu.

......................................................................
Miejscowość i data

......................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

posiadam / nie posiadam prawną możliwość odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku
VAT w związku z realizacją działań objętych Wnioskiem. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w
ramach Projektu  części  poniesionego  podatku  VAT,  jeżeli  zaistnieją  przesłanki  umożliwiające  odzyskanie  lub
odliczenie tego podatku.

......................................................................
Miejscowość i data

......................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania przedsiębiorstwa
Załączniki

Załącznik nr 1  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU MMŚP

Identyfikacja przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Wnioskodawca  

NIP  

Typ przedsiębiorstwa (patrz: definicja zawarta w art. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu)

Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy:

 Przedsiębiorstwo niezależne
(samodzielne)

W tym przypadku dane wynikają wyłącznie ze sprawozdań finansowych
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Prosimy wypełnić części A i D.

 Przedsiębiorstwo partnerskie W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy posiada co najmniej jedno
przedsiębiorstwo partnerskie prosimy wypełnić części B i D.

 Przedsiębiorstwo związane
(powiązane)

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy posiada co najmniej jedno
przedsiębiorstwo związane prosimy wypełnić części C i D.

CZĘŚĆ A

Przedsiębiorstwo niezależne (samodzielne)

Czy Wnioskodawca: TAK NIE

1. posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada
udziały/akcje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? - -

2. korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym
podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako
udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w Projekcie?

- -

3. posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie bądź też
inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie
z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi
25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?

- -

4. Czy wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została przekroczona
przez poniższych inwestorów:
- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka,
osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną
podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw.
„anioły biznesu”), pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to
samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000 EUR;
- uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
- inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
- niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz
liczbą mieszkańców poniżej 5000 i ww. podmioty nie są powiązane indywidualnie
lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub
prawa głosu i żaden z tych podmiotów nie posiada więcej niż 50% udziałów w
przedsiębiorstwie (tylko w takim przypadku dane tego podmiotu nie są
uwzględniane przy ustalaniu statusu MMŚP)?

- -

5. ma możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w
odniesieniu do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?

- -

6. ma wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub
zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ
innego podmiotu na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub
zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.?

- -

7. ma dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź
też wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy? - -
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8. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo
jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza
sprawozdania skonsolidowane?

- -

Jeśli co najmniej 25% kapitału lub praw głosu w danym przedsiębiorstwie posiada organ publiczny wówczas
dane przedsiębiorstwo automatycznie zaliczane jest do kategorii przedsiębiorców innych niż MMŚP. Wyjątek
stanowią przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014.

Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w sprawozdaniach innego
przedsiębiorstwa, które takie sprawozdania sporządza, zazwyczaj są uważane za przedsiębiorstwa powiązane.

CZĘŚĆ B

Przedsiębiorstwo partnerskie

Czy Wnioskodawca: TAK NIE

posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada
udziały/akcje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? - -

korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym podmiocie
bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w Projekcie?

- -

posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie bądź też
inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie
z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi
25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?

- -

ma możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w
odniesieniu do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?

- -

ma wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z
postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ innego
podmiotu na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub zgodnie z
postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.?

- -

ma dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też
wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy? - -

Dane dot. podmiotów partnerskich

Nazwa przedsiębiorstwa
partnerskiego w stosunku do

Wnioskodawcy
NIP Siedziba

Udział %
w kapitale

lub
prawie
głosu

Czy wymienione
w kolumnie 1

przedsiębiorstwa
są ze sobą

powiązane?

     

W części D należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa partnerskie, tj. te, dla których wybrano opcję TAK w
odpowiedzi na powyższe pytania oraz zostały podane w tab. 3, a ich dane finansowe i dane dotyczące
zatrudnienia należy uwzględnić proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu
(zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).
Jeśli przedsiębiorstwa partnerskie wskazane w tabeli powyżej są dodatkowo powiązane z innym
przedsiębiorstwem – należy je traktować jak jedno przedsiębiorstwo i przedłożyć dodatkowe oświadczenia w celu
zbadania dalszych powiązań, a do danych Wnioskodawcy należy doliczyć 100% ich danych finansowych i danych
dotyczących zatrudnienia.

CZĘŚĆ C

Przedsiębiorstwo związane (powiązane)

Czy Wnioskodawca: TAK NIE

Wyd
ruk

 pr
ób

ny

7 / 10



Suma kontrolna: 09FD-3151-CC33-961F

ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli
udziałowca/akcjonariusza lub członka albo inne przedsiębiorstwo ma większość
praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy?

- -

ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub
nadzorczego innego przedsiębiorstwa albo inne przedsiębiorstwo ma prawo
wyznaczyć lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorczego
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w Projekcie?

- -

ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową
zawartą z tym przedsiębiorstwem lub z postanowieniami w jego dokumencie
założycielskim, statucie lub umowie spółki albo inne przedsiębiorstwo ma prawo
wywierać dominujący wpływ na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zgodnie z umową
lub postanowieniami w jego dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki?

- -

będąc udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa
kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami
lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie albo inne przedsiębiorstwo
będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość
praw głosu udziałowców/ akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie?

- -

ma dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też
wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy? - -

Dane dot. podmiotów powiązanych

Nazwa przedsiębiorstwa partnerskiego
w stosunku do Wnioskodawcy NIP Siedziba

Udział % w
kapitale lub
prawie głosu

    

W części D należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa powiązane, tj. te, dla których wybrano odpowiedź TAK w
odpowiedzi na powyższe pytania oraz zostały podane w tab. 5, a ich dane finansowe i dane dotyczące
zatrudnienia należy uwzględnić w 100%.
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CZĘŚĆ D

Dane stosowane do określenia kategorii MMŚP Wnioskodawcy

Lp.

Dane wykorzystywane do określenia kategorii MMŚP W ostatnim okresie
sprawozdawczym (*)

W okresie sprawozdawczym za 1
rok wstecz od ostatniego okresu

sprawozdawczego

W okresie sprawozdawczym za
drugi rok wstecz od ostatniego

okresu sprawozdawczego

Nazwa przedsiębiorstwa %
danych

Liczba
zatrud-
nionych

osób
(RJR)

Roczny
obrót w

euro

Całkowity
bilans

roczny w
euro

Liczba
zatrud-
nionych

osób
(RJR)

Roczny
obrót w

euro

Całkowity
bilans

roczny w
euro

Liczba
zatrud-
nionych

osób
(RJR)

Roczny
obrót w

euro

Całkowity
bilans

roczny w
euro

1. Wnioskodawca            

2. Przedsiębiorstwa
powiązane            

3. Przedsiębiorstwa
partnerskie            

Łącznie 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa,
którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.
Liczba zatrudnionych osób (RJR) dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:
• pracowników,
• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
• właścicieli – kierowników,
• partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę. Obrót należy
liczyć bez uwzględnienia podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.
Całkowity bilans roczny (suma aktywów bilansu) odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

Wielkość przedsiębiorstwa

(zgodnie z art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo
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Suma kontrolna: 09FD-3151-CC33-961F

Średnie przedsiębiorstwo

 

 

   

 Miejscowość i data  Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania przedsiębiorstwa  
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