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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Data wpływu
formularza

Podpis osoby przyjmującej
______-______-_________r. formularz
„PROFESJONALNE KADRY REGIONU – PODNIESIENIE

Tytuł projektu

KONKURENCYJNOŚCI LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Nr projektu

POKL.08.01.01-06-054/11

Nazwa
przedsiębiorstwa
Adres siedziby
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Obszar

 - miejski

Kod pocztowy

 - wiejski
Poczta

-

Powiat

Województwo

NIP

REGON

Status
przedsiębiorstwa 1

 mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007)

 średnie przedsiębiorstwo
 osoba samozatrudniona

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu
Adres do korespondencji
Miejscowość
Kod pocztowy

-

Poczta

Powiat

Województwo

Telefon stacjonarny

Telefon
komórkowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
1

status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia

Projekt „Profesjonalne kadry regionu – podniesienie konkurencyjności lubelskich
przedsiębiorstw” realizowany przez Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Oświadczam, że ww. przedsiębiorstwo:







posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego
2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw;
prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę/oddział/filię/delegaturę na obszarze województwa lubelskiego;
nie należy do sektora górnictwa węgla, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego;
nie korzystało dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2
POKL;
nie znajduje się w trudnej sytuacji.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Miejscowość

Data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa

