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WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł projektu Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU (PK KSU)
Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA
Pełna nazwa przedsiębiorstwa
Forma prawna

NIP

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
spółka cywilna
spółka jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka komandytowo-akcyjna
spółka z o.o.
spółka akcyjna
spółdzielnia
inna : jaka ………………………………………………………………..
REGON

Polska Klasyfikacja Działalności
(PKD)

Wielkość przedsiębiorstwa*

Ulica

Województwo

Nr lokalu

Powiat

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Kod pocztowy

Faks

Obszar

E-mail

mikro
małe
średnie

Dane osoby do kontaktu
Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

Wstępnie jesteśmy zainteresowani doradztwem z obszaru:
□ moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
□ moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
□ moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa
□ moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
□ moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej

………………………………………………
Data, podpis osoby upoważnionej
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* Wielkość przedsiębiorstwa
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późniejszymi zm.) przyjęto
następujące definicje przedsiębiorstw:
- Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 2 mln EUR.
- Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub bilans roczny nie
przekracza 10 mln EUR.
- Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln
EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
- Duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z w/w kategorii.
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