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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu: „Budowa Przewagi Konkurencyjnej 

Kujawsko-Pomorskich Mikro i Małych Przedsiębiorstw poprzez Współpracę Z Partnerami Społecznymi” 

 
 

Formularz zgłoszeniowy 

 
do projektu pn. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych 

przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi” 
 (należy wypełnić czytelnie, drukiem komputerowym) 

 

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY – obligatoryjne 

(ZGODNIE Z DOKUMENTEM REJESTROWYM) 

 

Pełna nazwa firmy  

 

 

 

 

 

Forma prawna prowadzonej 

działalności 

    osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  

    spółka jawna  

    spółka cywilna 

    spółka akcyjna  

    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

      inna forma (wpisać jaka) 

______________________________________ 

 

Adres głównej 

siedziby/filii/oddziału/zakładu 

produkcyjnego:  

ulica, nr domu, numer lokalu, 

kod pocztowy, miejscowość 

 

Gmina/Powiat/Województwo  

Dane osoby do kontaktu 

(imię i nazwisko, telefon,  

e-mail) 

 

 

Nazwa i numer kodu głównej 

działalności zgodnie z 

klasyfikacją PKD (2007) 

 

REGON  

NIP  

Telefon/Fax 

 

 

      

E-mail  
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Wielkość przedsiębiorcy (zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 roku uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r. str.1) 

   mikro  przedsiębiorca                

   mały przedsiębiorca (do 25 pracowników)       

   

 

 

INFORMACJE DECYDUJĄCE O PRZYZNANIU PUNKTÓW   

ZA SPEŁNIENIE KRYTERIOW OCENY MERYTORYCZNEJ 

( weryfikowane po uzyskaniu przez podmiot pozytywnej oceny formalnej) 

 

 

Prowadzenie przedsiębiorstwa w branżach inteligentnych specjalizacji 

dla województwa kujawsko-pomorskiego 

TAK- 5 pkt; NIE-0 pkt  

Oświadczenie 
 

 

  TAK                 

 

 

 NIE 

Wiek firmy: 1-3 lata (5 pkt), 4-6 lat (3 pkt), 7-10 lat (1 pkt), 11 i więcej 

(0 pkt); Dokument rejestrowy 

 

 

   1-3 lata             

   4-6 lat 

   7-10 lat               

    11 i więcej lat 

Posiadanie siedziby w województwie kujawsko-pomorskim  

(5 pkt); Dokument rejestrowy 

 

 

  TAK             NIE      

 

 

Niekorzystanie dotychczas z usług doradczych w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa (5 pkt) ; Oświadczenie 

 

  TAK             NIE      

 

Deklaracja chęci skorzystania ze wsparcia z PI 8 v RPO (5 pkt) 

Oświadczenie 

  TAK             NIE      

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa, których właścicielkami są kobiety 

(5 pkt) ; Dokument rejestrowy 

  TAK             NIE      

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

LP. Nazwa załącznika Tak Nie Nie 

dotyczy 

1 Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

złożenia wniosku o udzielenie wsparcia  

w ramach  Programu 

lub  

wydruk z CEIDG wygenerowany nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie 

wsparcia w ramach Programu potwierdzony na 
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aktualność danych przez Wnioskodawcę oraz w 

przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą i wspólników spółek osobowych 

oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i 

prowadzonej działalności gospodarczej przez 

współmałżonka. 

2 Pełnomocnictwo dla osoby (osób) do podpisania 

deklaracji uczestnictwa (wniosku o udzielenie wsparcia), 

w przypadku gdy formularz nie jest podpisany przez 

osobę uprawnioną zgodnie z aktualnym wpisem we 

właściwym rejestrze. 

   

3 Deklaracja udziału w projekcie    

4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis według wzoru określonego w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 

2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis [Dz. U. z 2014 r. poz 1543], 

   

5 Oświadczenie Wnioskodawcy o 

otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis 

   

6 Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis, którą podmiot 

ubiegający się o udzielenie wsparcia otrzymał w ciągu 

bieżącego roku  podatkowego i 2 poprzednich lat 

podatkowych. 

   

 

7 Oświadczenie dot. wykluczenia z możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie projektu 

   

8 Oświadczenie o braku posiadania planu/strategii    

9 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych 

   

10 Oświadczenie o prowadzeniu przedsiębiorstwa w 

min. 1 branży inteligentnej specjalizacji dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

   

11 Oświadczenie o niekorzystaniu z usług doradczych 

w zakresie rozwoju firmy 

   

12 Deklaracja o skorzystanie ze wsparcia z PI 8v RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej 

przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

2. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji 

albo postępowania upadłościowego i nie jestem w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

3. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków 

i innych należności publicznoprawnych. 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie na podstawie art. 207 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych [Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240  

z późn. zm.] i/lub nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy  wynikający z wcześniejszej 

decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 

5. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników do Projektu:  

„Budowa Przewagi Konkurencyjnej Kujawsko-Pomorskich Mikro i Małych Przedsiębiorstw 

poprzez Współpracę Z Partnerami Społecznymi” i akceptuję jego postanowienia, oraz 

zobowiązuję się je przestrzegać. 

6. Oświadczam, iż nie obejmują mnie wyłączenia z udzielenia wsparcia określone w § 3 Regulaminu 

Rekrutacji Uczestników do Projektu „Budowa Przewagi Konkurencyjnej Kujawsko-Pomorskich 

Mikro i Małych Przedsiębiorstw poprzez Współpracę Z Partnerami Społecznymi” 

 

 

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

Data i podpis osoby reprezentującej podmiot                                       Pieczątka firmowa podmiotu  

 

 


