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UMOWA 

KARTA ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WSCHÓD BIZNESU” 

(Po wypełnieniu proszę przekazać przedstawicielowi Biura Projektu) 
 

 
Nazwa przedsiębiorstwa:                             

 

                                      

 
(pieczęć przedsiębiorstwa) 

 

 

 

Dane przedsiębiorstwa 

Województwo                                

 

Gmina                                

 
ADRES: Kod   -     Miejscowość                   

 

 Rodzaj miejscowości, w której przedsiębiorstwo ma siedzibę:    � miasto       � wieś 

 
Ulica:                    Numer domu    Lokal    

 
Telefon kontaktowy wraz numerem kierunkowym:                  

 
Nr faksu:                 

 
Adres poczty elektronicznej (e-mail):                        

 
NIP              REGON                   

 
Główny typ działalności wg klasyfikacji PKD/EKD (oznaczenie czterocyfrowe):     

 

 Rodzaj przedsiębiorstwa: � mikroprzedsiębiorstwo (średnie zatrudnienie poniżej 10 osób, roczny obrót netto 
  nie przekracza 2 milionów euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza  
  2 milionów euro)

1
 

�  małe przedsiębiorstwo (średnie zatrudnienie 10-49 osób, roczny obrót nie przekracza 10 
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro)

2
  

 
Liczba zatrudnionych pracowników:     

 

Średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym:     

 

Data rejestracji przedsiębiorstwa (po 1 stycznia 2004 r.):     -   -      

                                                 
1
 Mikoprzedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej 

niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 2 milionów euro lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów 

euro. 
2 Małe przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników oraz spełniają jeden z następujących warunków: ich 

roczne obroty nie przekraczają 10 milionów euro lub ich roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, a także odpowiadają kryterium 

niezależności w świetle rozporządzenia 68/2001/WE 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 r.). 
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Forma opodatkowania: 

� ryczałt 

� zasady ogólne - podatek od osób fizycznych 

� karta 

� podatek od osób prawnych 
 

Forma prawna: 

� osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (także wspólnik spółki cywilnej) 

� spółka jawna 

� spółka komandytowa  

� spółka przewidziana przepisami kodeksów innych niż cywilny i handlowy  

� spółdzielnia 

� przedsiębiorstwo państwowe 

� jednoosobowa spółka z o.o. Skarbu Państwa 

� spółka z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów 

� spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub 
komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi 

� inna spółka z o.o. 

� jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa 

� spółka akcyjna, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji 

� spółka akcyjna, w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub 
komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi 

� inna spółka akcyjna  

� jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna 

� przedsiębiorstwo komunalne  

� państwowa jednostka organizacyjna 

� komunalna jednostka organizacyjna 

� fundacja 

� stowarzyszenie 

� organizacja społeczna 

� samorząd gospodarczy lub zawodowy 

� inna forma prawna (jaka?) __________________________________________________________ 
 

 

Deklaruję udział _____ beneficjentów
3
 w szkoleniach projektu, przyjmując założenie, że liczba dni 

szkoleniowych, w których wezmą udział beneficjenci, nie będzie mniejsza niż średnio 10 dni na beneficjenta.  
 
Oświadczam, że: 
• nasze przedsiębiorstwo jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT, 
• akceptuję „Zasady udziału w projekcie” zawarte na str. 3, stanowiące integralną część niniejszej Umowy. 
 
Liczba zgłoszonych „Kwestionariuszy beneficjenta”: _____  
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................................................... 
   Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu lub podpis głównego księgowego 

 

 

                                                 
3
 Beneficjentem jest właściel lub pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie. 
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Zasady udziału w projekcie „Wschód Biznesu” 
 
1. Zobowiązania stron 
 
1.1 Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 
Działanie 2.3 Schemat B. Nie więcej niż 80% całkowitego 
kosztu usługi pokryte jest ze środków projektu. Pozostałą 
część finansuje przedsiębiorca.  
 
1.2 Warunkiem uczestnictwa w usłudze jest: 
 
1.2.1 dostarczenie do biura projektu prawidłowo wypełnionej i 
podpisanej „Umowy – karty zgłoszenia do udziału w 
projekcie”, 
 
1.2.2 dostarczenie do biura projektu prawidłowo 
wypełnionych i podpisanych „Kwestionariuszy beneficjenta” 
usługi, 
 
1.2.3 dostarczenie do Biura Projektu prawidłowo wypełnionej 
i podpisanej informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej 
niż pomoc de minimis, 
 
1.2.4 wniesienie wkładu w wynagrodzeniu, jako formy 
płatności za usługę; wkład własny obliczany jest tak samo, 
jak wynagrodzenie za czas urlopu (wraz ze składkami na 
ubezpieczenie społeczne); podstawą wyliczenia wkładu jest 
faktyczny czas uczestnictwa osoby w usłudze oraz 
oświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia osoby 
biorącej udział w usłudze; wydatki te mogą dotyczyć tylko 
czasu faktycznego uczestnictwa w usłudze, nie mogą jednak 
obejmować czasu uczestnictwa w usłudze, która odbywa się 
w godzinach wolnych od pracy lub podczas której 
wytwarzane są produkty lub usługi,  
lub 
dokonanie płatności wraz z podaniem informacji, której usługi 
i beneficjenta dotyczy. 
 
Płatność powinna być dokonana przelewem na konto: 
Danske Bank Polska S.A., ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa 
 
Konto nr 57 1830 0004 0000 0045 5026 6740 
 
nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem usługi. Po 
dokonaniu płatności zostanie w terminie 7 dni wystawiona 
faktura VAT. Faktury sprzedaży wystawia Danish 
Technological Institute (DTI) jako lider Konsorcjum 
realizującego projekt „Program szkoleń dla rozwoju małych 
firm w regionach Wschodniej Polski”, nr 85/PARP/2.3b/2006 
 
1.3 W przypadku, gdy usługa nie dojdzie do skutku z winy 
organizatora zostanie podany inny termin realizacji usługi do 
akceptacji przez przedsiębiorstwo, lub nastąpi zwrot 
dokonanych wpłat wkładu wniesionego w formie pieniężnej, w 
terminie 2 tygodni od wystąpienia o ich zwrot. 
 

 

 
 
 
 
1.4 W przypadku, gdy uczestnik zgłoszony do udziału w 
usłudze zgłosi rezygnację później niż na 2 dni przed 
realizacją usługi lub będzie nieobecny podczas realizacji 
usługi,  z przyczyn niezależnych od organizatora, wkład 
wniesiony w formie pieniężnej nie będzie zwrócony, a 
organizator upoważniony jest do wystawienia faktury VAT. 
 
1.5 Wkład własny wnoszony przez przedsiębiorstwo 
uwzględnia pokrycie wszystkich kosztów bezpośrednio 
związanych z realizacją usługi. 
 
2. Poufność 
 
2.1 Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania 
tajemnicy informacji dotyczących drugiej Strony, jakie 
uzyskano w ramach realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem 
tych, które: 

• nie są bezpośrednio związane z przedmiotem 
działalności Stron,  

• są ogólnie dostępne,  

• były w posiadaniu Stron przed podpisaniem niniejszej 
umowy, 

• po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną 
uznane za jawne. 

 
3. Proces monitoringu i oceny 
 
3.1 Zgodnie z wymogami projektu wszyscy beneficjenci 
podlegają procesowi monitoringu i oceny, mającemu na celu 
weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach 
projektu. 
 
3.2 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny, 
beneficjenci projektu są zobowiązani do udzielania informacji 
na temat efektów ich uczestnictwa w projekcie (zarówno 
w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu). 
 
4. Pozostałe postanowienia 
 
4.1 W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej 
umowy, Strony będą starały się załatwić go polubownie, a w 
przypadku braku porozumienia, właściwym do jego 
rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Warszawie. 
 
4.2 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową 
zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Biuro Projektu „Wschód Biznesu” 
FIRMA 2000 Sp. z o.o. 
ul. Marconich 9 lok. 19 
02-954 Warszawa 
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KOD USŁUGI (nadaje Biuro Projektu): ___________________________________ 
 

 
KWESTIONARIUSZ BENEFICJENTA  

(Każdy Beneficjent wypełnia oddzielny Kwestionariusz stanowiący załącznik do Umowy-Karty zgłoszenia) 

 
Pełna nazwa przedsiębiorstwa:                         

 

                                      
 

 

Nazwisko:                                  
 

Imię (imiona):                                
 

PESEL:                 Wiek:           Płeć:    � kobieta     � mężczyzna 
 

Adres zamieszkania: 

Województwo:                                
 

Kod:        Miejscowość:                       
 

 Rodzaj skupiska: � miasto       � wieś 
 

Ulica:                    Numer domu:    Lokal:    

 
Telefon stacjonarny wraz numerem kierunkowym:                  

 
Telefon komórkowy                              

 
Adres poczty elektronicznej (e-mail):                        

  

Wykształcenie:  � podstawowe � średnie 
 � zasadnicze zawodowe � wyższe 
   

Zgłaszam udział w szkoleniu / usłudze doradczej / spotkaniu z mentorem (niepotrzebne skreślić). 

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 
Jestem świadomy(-a), że cena szkolenia stanowi 20% jego kosztów (50% w przypadku uczestników, 
których pracodawcy otrzymali pomoc publiczną w wysokości przekraczającej 100 000 EUR w ciągu 
ostatnich trzech lat), a pozostałe 80% (lub pozostałe 50%) pokrywane jest ze środków EFS i budżetu RP. 
W związku z tym zobowiązuję się do: 

• aktywnego uczestnictwa w usługach realizowanych w ramach projektu, 

• podpisywania list obecności,  

• wypełnienia dokumentów związanych z projektem, 

• udzielenia odpowiedzi na pytania ankiet badających efekty uczestnictwa w projekcie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby monitoringu, kontroli i 
ewaluacji projektu nr 85/PARP/2.3b/2006 „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach 
Wschodniej Polski” zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U nr 101, 
poz. 926 ze zm. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. Ustawy będzie Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83. 
 

Data:   -   -         

 
 Czytelny podpis uczestnika: ......................................................................................................... 

 


