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WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Ekologicznie znaczy logicznie”
Tytuł projektu: „Ekologicznie znaczy logicznie”
Nr projektu: WND-POKL 02.01.01-00-663/13
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujących.
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA
Pełna nazwa
przedsiębiorstwa
Forma prawna
 spółka cywilna
 spółka partnerska
 spółka komandytowa
 spółka komandytowo-akcyjna
 spółka z o.o.
 spółka akcyjna
 spółdzielnia

NIP

REGON

Polska
Klasyfikacja
Działalności (PKD)

Wielkość
przedsiębiorstwai

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

Wypełnienie i przekazanie do biura projektu wstępnego formularza
zgłoszenia jest równoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Rekrutacji dostępnego na www.conart.pl i w biurze projektu.

…………………………………………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej)

i

Informacje o sposobie określenia wielkości przedsiębiorstwa przedstawione są w wyjaśnieniu na stronie 2.
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WYJAŚNIENIE
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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