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Wersja nr 2 obowiązująca od 18 grudnia 2020 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie” 
nr POWR.02.21.00-00-AM04/20 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA  
DO PROJEKTU 

 
„Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie 

i podkarpackie” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych 

w przedsiębiorstwach 
przez Operatora 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej  
w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

 

Numer Projektu: POWR.02.21.00-00-AM04/20 

Operator/Partner 
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej/  

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Informacje wypełniane przez Operatora 

Godzina/ Data przyjęcia 

formularza 
 

Nr formularza  

Podpis osoby przyjmującej  
 

 

 

 

 

FORMULARZ PROSIMY UZUPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB ODRĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU 
ZAZNACZYĆ „X”. WYMAGANE JEST WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL. W POLA FORMULARZA, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ 
WYPEŁNIONE ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ DANEGO ZGŁOSZENIA NALEŻY WPISAĆ ,,NIE DOTYCZY”.   

Informacje podstawowe: 

Nazwa przedsiębiorstwa 
(pełna nazwa przedsiębiorstwa 
zgodna z dokumentem 
rejestrowym) 

 

Forma prawna  

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Telefon  NIP   

E-mail Przedsiębiorcy  REGON  

Fax  PKD1  

 
1 Należy wpisać główną klasę działalności, w związku z którą przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, 
poz. 489) 
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Adres siedziby głównej 
przedsiębiorstwa 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Osoba do kontaktu2 Imię i nazwisko  

Stanowisko   

Numer telefonu  

Adres e-mail do kontaktu3  

Obszar4 Miejski ☐ Wiejski ☐ 

Obowiązek składania 
sprawozdań finansowych5 

Tak ☐ Nie ☐ 

Oświadczam, że w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. przedsiębiorstwo, które reprezentuję jest: 

Status przedsiębiorstwa Mikro, 

 

w tym jednoosobowa 
działalność gospodarcza, 

niezatrudniająca 
pracowników 

☐ 
 

☐ 

Małe ☐ Średnie ☐ 

Typ przedsiębiorstwa Niezależne ☐ Partnerskie ☐ Związane ☐ 

 

Informacje dotyczące wsparcia otrzymanego przez Przedsiębiorstwo przed zgłoszeniem do Projektu: 

Czy Przedsiębiorstwo korzystało dotychczas ze 
wsparcia na usługi rozwojowe? 

Tak ☐ Nie ☐ 

Czy Przedsiębiorstwo otrzymało do tej pory wsparcie 
w ramach Akademii Menadżera MMŚP u Operatorów 
wyłonionych w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-
003/18? 

Tak ☐ Nie ☐ 

 
2 Należy wskazać osobę, która w imieniu Przedsiębiorcy będzie upoważniona do udzielania informacji zawartych w niniejszym formularzu. 
3 Należy podać adres e-mail, na który będzie kierowana korespondencja z Operatorem. 
4 Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza 
miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Dostęp do danych z podziałem terytorialnym na stronie internetowej GUS:  
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa 
5 Jeżeli TAK, Operator zastrzega możliwość wezwania przedsiębiorcy do złożenia kopii sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości 
sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Jeżeli NIE,  nie składa sprawozdań finansowych. 

http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
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W przypadku  odpowiedzi Tak na powyższe pytanie: 

Czy Przedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach 
Akademii Menadżera MMŚP tylko na opracowanie 
Analizy?  

lub  

Czy Przedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach 
Akademii Menadżera MMŚP na opracowanie Analizy 
potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa lub posiadał 
opracowaną we własnym zakresie Analizę potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorstwa i wydelegował do 
Akademii Menadżera MMŚP tylko część 
z pracowników objętych analizą potrzeb 
rozwojowych, a do Akademii Menadżera MMŚP 2 
planuje wydelegować pracowników nieobjętych 
wsparciem w ramach Akademii Menadżera MMŚP? 

 
Tak 

 
 
 
 

 
 

 
Tak 

 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 

☐ 

 
Nie 

 
 
 
 

 
 

 
Nie 

 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 

☐ 

Czy przedsiębiorstwo posiada Analizę potrzeb 
edukacyjnych/rozwojowych spełniającą warunki, o 
których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu rekrutacji? 

Tak 

 

Data sporządzenia 
(dd-mm-rr) 

 ………………………… 

Jeżeli TAK, proszę 
dołączyć kserokopię 

do formularza 

☐ Nie 

 
Jeżeli nie, 

Przedsiębiorstwo 
może skorzystać z 
opcji A wsparcia 

☐ 

W przypadku  odpowiedzi Tak na powyższe pytanie: 

Czy posiadana Analiza  potrzeb została przygotowana 
w ramach Programu POWER Działanie 2.26? 

Tak ☐ Nie ☐ 

 

Zakres wnioskowanego wsparcia w ramach Projektu, które będzie realizowane w formie refundacji 
usług wybranych z Bazie Usług Rozwojowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo wnioskuje o udzielnie pomocy de 
minimis i tym samym nie podlega wykluczeniu z możliwości 
uzyskania pomocy de minimis7. 

Tak ☐ 

Nie ☐ 

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo wnioskuje o udzielnie pomocy 
publicznej i tym samym nie podlega wykluczeniu z możliwości 
uzyskania pomocy publicznej8. 

Tak ☐ 

Nie ☐ 

Wnioskuję o skorzystanie z następującej OPCJI wsparcia9: (należy zaznaczyć jedną Opcję) 

OPCJA A10   

 
6 Pod uwagę brany jest taki sam czas, jak przy obliczaniu otrzymanej pomocy de minimis (tj. w danym roku kalendarzowym i dwóch 
poprzedzających lat). 
7 Zgodnie z rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
8 Zgodnie z rozporządzeniem  Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
9 Dotyczy maksymalnych kwot refundacji, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 20 oraz § 4 ust. 21 Regulaminu rekrutacji. 
10 Dotyczy Przedsiębiorstw, które nie posiadają Analizy potrzeb oraz Przedsiębiorstw lub które posiadają Analizę potrzeb, która nie 
uwzględnia jednak analizy luk kompetencyjnych, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. 
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-refundacja kosztów usług rozwojowych służących opracowaniu Analizy, lub 
jej części tj. analizy kompetencji , o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

oraz 

-refundacja kosztów usług rozwojowych wynikających z Analizy, służących 
nabyciu uniwersalnych kompetencji menadżerskich przez kadrę kierowniczą 
lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. 

Tak ☐ 

 

 

 

 

OPCJA B11  

refundacja kosztów usług rozwojowych wynikających z Analizy, służących 

nabyciu uniwersalnych kompetencji menadżerskich przez kadrę kierowniczą 

lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. 

Tak ☐ 

 

Kto będzie korzystał z usług rozwojowych? ☐ właściciele firmy  

☐ pracownicy MŚP zatrudnieni 

na stanowiskach kierowniczych 

☐ pracownicy MŚP objęci 

planami związanymi z awansem   
tj. osoby planowane do objęcia 
stanowiska kierowniczego 

Liczba osób ogółem, które będą korzystać z usług rozwojowych: 
 

  w tym liczba osób z niepełnosprawnością, 
 

  w tym liczba Kobiet, 
 

  w tym liczba osób świadczących usługi na podstawie 
  umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 
  o świadczenie usług. 

 

 

 

 

Oświadczam, iż refundacji kosztów usługi 
rozwojowej należy dokonać na konto12: 

Numer konta: 

Prowadzone w: 
 

 

Imię i nazwisko osoby/ób 
uprawnionej/ych do 
reprezentowania instytucji 
wg dokumentu rejestrowego 

 
Zajmowane 
stanowisko 

 

 
11 Dotyczy Przedsiębiorstw, które posiadają Analizę spełniającą warunki, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu. 
12 W przypadku podatników podatku VAT, podany rachunek bankowy powinien być rachunkiem firmowym wskazanym w wykazie 
informacji o podatnikach Vat w tzw. białej liście. 
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OŚWIADCZENIA: 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

Zaznaczy
ć 

właściwe 
„X” 

1 
Zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki 
oraz jestem świadomy, iż zgłoszenie się do udziału w Projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
przedsiębiorstwa do objęcia wsparciem. 

☐ 

2 
Oświadczam, że Przedsiębiorstwo, które reprezentuję spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do 
udziału w Projekcie 

☐ 

3 
Przedsiębiorstwo posiada siedzibę główną na terenie Makroregionu 3 – województwo małopolskie, 
podkarpackie lub świętokrzyskie. 

☐ 

4 
Zobowiązuję się do dostarczenia do Operatora dodatkowych wyjaśnień, dokumentów (informacji) 
niezbędnych w trakcie weryfikowania przedsiębiorstwa i udzielonego wsparcia. 

☐ 

5 
Zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

☐ 

6 
Zostałam/-em poinformowana/y, że udział w Projekcie wiąże się z uzyskaniem pomocy de minimis lub 
pomocy publicznej. 

☐ 

7 

Wsparciem objęte zostaną osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na 
stanowisko kierownicze. Pracownicy korzystający z usług rozwojowych w ramach Projektu zostali 
zobowiązani do dostarczenia Operatorowi wymaganych dokumentów wynikających z Regulaminu 
Rekrutacji. 

☐ 

8 
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty 
wsparcia netto. 

☐ 

9 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Projekcie drogą elektroniczną na podany adres e-mail 
w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

☐ 

10 
Wyrażam zgodę na udział w badaniu/niach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie i/lub po 
zakończeniu udziału w Projekcie. 

☐ 

11 

Wyrażam zgodę na weryfikację danych zawartych we wszystkich złożonych dokumentach na każdym etapie 
realizacji Projektu oraz na poddawanie się kontroli, ewaluacji i monitoringowi udzielonego wsparcia, na 
uczestnictwo w wszelkich badaniach, przeprowadzanych przez Operatora lub podmiot przez niego 
wskazany oraz inne uprawnione instytucje w trakcie i/lub po zakończeniu udziału w Projekcie. 

☐ 

12 

Wszystkie informacje podane w Formularzu zgłoszeniowym i dodatkowych dokumentach są prawdziwe, 
kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem 
faktycznym, a oświadczenie powyższe składam/-y świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie  
fałszywego oświadczenia. 

☐ 

13 

Posiadam profil instytucjonalny w Bazie Usług Rozwojowych oraz wszyscy pracownicy zgłoszeni do udziału 
w Usługach rozwojowych wskazani posiadają profile indywidualne w Bazie Usług Rozwojowych.   
Dane zawarte w Bazie Usług Rozwojowych zostały wprowadzone przeze mnie, są aktualne na dzień złożenia 
oświadczenia, kompletne oraz zgodne z prawdą. 

☐ 

14 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zarejestrowałem Przedsiębiorstwo poprzez stronę:  
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 w Bazie  Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

☐ 

15 

Reprezentowane przeze mnie Przedsiębiorstwo nie zostało objęte wsparciem w ramach „Akademii 
Menadżera MŚP 2” i nie otrzymało dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez innych 
Operatorów, wyłonionych w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20. Nie ubiegam się o wparcie 
rozwojowe u innego Operatora w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”. 

☐ 

16 
Reprezentowane przeze mnie Przedsiębiorstwo deleguje do Projektu pracowników, którzy oświadczają że 
w związku z przystąpieniem do Projektu Akademia Menadżera MŚP 2 realizowanego przez Ośrodek 
Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR 

☐ 

 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1
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30. Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lidera projektu Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej, pl. ks. J. Poniatowskiego 2, 27 – 600 Sandomierz oraz przez Partnera   Agencję 
Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39 – 300 Mielec, zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2018 r. (Dz. 
U. z dnia 24.05.2018 r. poz. 1000) do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i 

w ramach projektu  „Akademia Kompetencji Menadżera Makroregion 3 – woj. małopolskie, świętokrzyskie i 
podkarpackie” nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będę uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: 
szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) w ramach niniejszego konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-
001/20 u innych Operatorów  oraz w ramach niniejszego Projektu wezmą udział wyłącznie jeden raz. 

17 

Reprezentowane przeze mnie Przedsiębiorstwo deleguje do Projektu pracowników, którzy oświadczają, że 
w związku z przystąpieniem do niniejszego Projektu nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będę 
uczestniczyć w usługach rozwojowych w ramach projektu  Akademii Menadżera MMŚP w ramach konkursu  
POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18. 

☐ 

18 

Reprezentowane przeze mnie Przedsiębiorstwo deleguje do Projektu pracowników, zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych i/lub pracowników przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze, 
którzy są pracownikami przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 18 Regulaminu rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie, przy uwzględnieniu ograniczenia o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

☐ 

19 
Nie korzystam i nie będę korzystał równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych 
wydatków związanych z usługą rozwojową. 

☐ 

20 Przedsiębiorstwo nie należy do sektora górnictwa węgla. ☐ 

21 
Przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym i nie znajduje się w toku likwidacji albo  
postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego.  

☐ 

22 
Nie ciąży na mnie/na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwie obowiązek zwrotu pomocy, 
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 
rynkiem. 

☐ 

23 

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) oraz stosownie do Rozporządzenia Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.). 

☐ 

24 

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie otrzymało, w roku podatkowym, w którym przystępuje do 
projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w 
różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 
w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze 
transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; 

☐ 

25 

Nie zostałem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

☐ 

26 

Którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników przedsiębiorstwa, które reprezentuję, 
nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności 
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

☐ 

27 

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję, nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (nie 
zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami). 

☐ 

28 
Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane do Operatora stają się własnością Operatora i nie 
mam prawa żądać  ich zwrotu. 

☐ 

29 
Nie byłam(-em) karana(-y) za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych 
i posiadam pełną zdolność  do czynności prawnych. 

☐ 
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ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  Rolnej oraz Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z obowiązków wobec Instytucji 
Pośredniczącej wynikających z umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.21.00-00-AM04/20. 
 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, „Akademia Kompetencji 
Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 
4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej: 
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul Pańska 81/83, 00-834 Warszawa Operatorowi realizującemu 
projekt -–  Ośrodkowi Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu (27-600), 
przy ulicy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 oraz Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 
Mielec. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również 
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powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 
5) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7) Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
8) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
9) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty daneosoobowe@opiwpr.org.pl (gdy ma to zastosowanie - 
należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).  
10) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
11) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

 

Do formularza załączam 

Nazwa załącznika TAK NIE NIE 
DOTYCZY 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - Oświadczenie o spełnianiu 
kryteriów MŚP  

☐ ☐ ☐ 

Załącznik A  do Oświadczenia  o spełnianiu kryteriów MŚP – 
Przedsiębiorstwo Samodzielne 

☐ ☐ ☐ 

Załącznik B  do Oświadczenia  o spełnianiu kryteriów MŚP – 
Przedsiębiorstwo Partnerskie 

☐ ☐ ☐ 

Załącznik C  do Oświadczenia  o spełnianiu kryteriów MŚP – 
Przedsiębiorstwo Powiązane 

☐ ☐ ☐ 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji -  Formularz zgłoszeniowy 
właściciela/pracownika 

☐ ☐ ☐ 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji -  Oświadczenie Uczestnika 
projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych 

☐ ☐ ☐ 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji - Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

☐ ☐ ☐ 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji  Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

☐ ☐ ☐ 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie dotyczące 
otrzymanej  pomocy de minimis 

☐ ☐ ☐ 

Kserokopia Analizy potrzeb rozwojowych, potwierdzona za zgodność 
z oryginałem 

☐ ☐ ☐ 

Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  ☐ ☐ ☐ 

Kserokopia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania 
przedsiębiorcy, dotyczy tylko Przedsiębiorców, którzy nie mają w 
CEIDG ujawnionego stałego adresu wykonywania działalności 
gospodarczej, zgodnie z zapisami § 1 ust. 21 Regulaminu rekrutacji 

☐ ☐ ☐ 

Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów lub oświadczeń w 
imieniu danego Przedsiębiorstwa udzielone osobie innej niż 
wskazana/–e w dokumencie rejestrowym, do przekazywanych 
dokumentów rekrutacyjnych 

☐ ☐ ☐ 

mailto:daneosoobowe@opiwpr.org.pl
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Miejscowość i data: 

Podpis/y osoby/osób uprawnionych  

do reprezentowania Przedsiębiorstwa (podpis/y czytelny/e lub pieczęć/i imienna/e i 

parafka/i) 

  

 

 

 
Pieczęć firmy 

 

 

 

 

 
 
UWAGA 
Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła tj. zawierać możliwe 
do odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę + pieczęć z imieniem i nazwiskiem Przedsiębiorcy. 
Podpis musi  być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile) w formie pieczęci bądź 

wydruku pliku graficznego. 


