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FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI (TYP 1) 

Do udziału w projekcie „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” 

Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-007/12 

 

Dane podstawowe 

1. 

Nazwa instytucji 

(należy podać pełną 

nazwę) 

 

 

 

 

 

2. NIP  

3. REGON  

4. Typ instytucji 

   Przedsiębiorstwo 

    Instytucja pomocy społecznej 

    Jednostka administracji samorządowej 

    Organizacja pozarządowa 

    Partnerzy społeczno-gospodarczy 

   Inna 

5. 

Wielkość 

przedsiębiorstwa 

(wypełnić tylko wtedy, 

gdy w pkt 4 zaznaczono 

„Przedsiębiorstwo”) 

   mikroprzedsiębiorstwo 

   małe przedsiębiorstwo 

    średnie przedsiębiorstwo 

    duże przedsiębiorstwo 

6. Numer PKD  

7. 

Nazwa rejestru (KRS 

lub inny właściwy) oraz 

numer w rejestrze 

 

Dane teleadresowe 

8. Województwo  

9. Powiat   

10. Miejscowość  

11. Kod pocztowy  

12. Ulica  

13. Nr budynku  

14. Nr lokalu  

15. Obszar    Obszar miejski           Obszar wiejski 

16. 
Adres poczty 

elektronicznej (e-mail) 
 

17. Telefon kontaktowy  
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 18. 

Teren działania 

instytucji (zgodnie z 

zakresem określonym w 

statucie) 

   gmina 

   województwo 

   obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

   inny 

Informacja o 

oddziale 

(dot. instytucji 

zarejestrowanych poza 

terenem woj. śląskiego, 

których oddziały 

terenowe nie 

posiadające 

osobowości prawnej, a 

działające na terenie 

ww. województwa, chcą 

skorzystać ze wsparcia 

w ramach projektu) 

19. Województwo  

20. Powiat   

21. Miejscowość  

22. Kod pocztowy  

23. Ulica  

24. Nr budynku  

25. Nr lokalu  

26. Obszar    Obszar miejski           Obszar wiejski 

27. 
Adres poczty 

elektronicznej (e-mail)  

28. Telefon kontaktowy  

Wnioskowane 

wsparcie 
29.   Szkolenia       Doradztwo        Usługa informacyjna 

Potrzeby Instytucji 

w zakresie szkoleń, 

doradztwa lub inne 

30. 

Proszę opisać istniejące w Instytucji potrzeby w zakresie szkoleń, doradztwa (z uwzględnieniem 

tematyki, np. umiejętności „miękkie’, marketing, promocja, księgowość i finanse, wniosek i biznes 

plan dla PES, zarządzanie, zagadnienia administracyjno-prawne PES, źródła finansowania PES) 

i/lub potrzeby w zakresie innych form wsparcia dla Instytucji. 

 

 

 

W imieniu instytucji ............................................................................................................................ 
(pełna nazwa instytucji) 

ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

pouczony i świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 

- Oświadczam, że zgodnie z wymogami instytucja, którą reprezentuję jest uprawniona do uczestnictwa w projekcie. 

- Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 

- Oświadczam, że zostałem poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

-  Wyrażam zgodę na przekazywanie do instytucji informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail). 

Data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji Pieczęć instytucji 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego” 

 

 

Ja, niżej podpisany/a  ..............................................................................................................................................                                    

imię i nazwisko 

 

Jako osoba uprawniona do reprezentowania instytucji:   

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

 ...................................................................................................................................................................................  
nazwa i adres instytucji 

 
oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję wyraża wolę uczestniczenia w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Subregionu Centralnego” realizowanym przez Rudzką Agencję Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. w 

partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z 

Jaworzna, Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją Internationaler Bund, Izbą Przemysłowo-

Handlową w Tarnowskich Górach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, 

Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanym przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Oświadczam, iż instytucja, którą reprezentuję spełnia kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego” określone w Regulaminie projektu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu oraz w imieniu reprezentowanej instytucji 

akceptuję jego postanowienia, w tym warunki uczestnictwa w projekcie. 

 

POUCZENIE:  
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

 

 .................................   ........................................................  ........................................................  
  Miejscowość, data     Podpis osoby uprawnionej do   Pieczęć instytucji 

          reprezentowania instytucji  

 

 

 



 

 Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Strona 4 z 4 

  

 

 

Partnerzy: Lider: 

KR
  

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W imieniu instytucji  .....................................................................................................................................................  

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

(nazwa i adres) 

 

Oświadczam(y), że instytucja prowadzi/nie prowadzi* działalności gospodarczej w rozumieniu 

prawa Unii Europejskiej.** 

 

**Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (Dz.U. C 83 z 30.03.2010) oraz z Rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. za  przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej czy źródeł finansowania (patrz: orzeczenie w sprawie C-

41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, ECR [1991] I-1979) oraz niezależnie od tego, czy podmiot ten 

będzie działał w celu osiągnięcia zysku (patrz: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 

września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96, ECR [1999] I 05751). Jednocześnie za działalność gospodarczą uznaje 

się „oferowanie dóbr i usług na danym rynku” (orzeczenie ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 

„Komisja v. Włochy”, [ECR I-3851]). Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę będzie prowadzenie przez 

niego działalności polegającej na oferowaniu dóbr i usług o charakterze ekonomicznym 

 
 

 

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

    Miejscowość i data                                 Czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych  

                                                                          do reprezentowania instytucji 

 

Uwaga: W przypadku oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dodatkowo należy wypełnić 

oświadczenie poniżej 
 

Ponadto oświadczam(y), że: 

 

- Działalność gospodarcza (w rozumieniu przepisów UE) prowadzona przez podmiot służy/nie służy* realizacji 

celów pożytku publicznego i ma charakter wyłącznie podrzędny w odniesieniu do tego celu, a cały zysk z takiej 

działalności podmiotu jest/nie jest* w całości reinwestowany na główny cel podmiotu.  

- Prowadzona działalność gospodarcza (w rozumieniu przepisów UE) nie ma/ma* charakter lokalny i nie 

wpływa/wpływa* na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Otrzymane w ramach projektu 

wsparcie będzie/ nie będzie* wykorzystane na rzecz wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej (w rozumieniu 

przepisów UE). 

- Działalność niegospodarczą i działalność gospodarczą można/nie można* wyraźnie rozdzielić  

i są /nie są* one finansowo wyodrębnione, a tym samym nie zachodzi tzw. krzyżowe dotowanie działalności 

gospodarczej. 

 
 

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

    Miejscowość i data                                 Czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych  

                                                                          do reprezentowania instytucji 

* niewłaściwe skreślić 


