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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (II)” dla Podmiotów 

Ekonomii Społecznej, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji 

Społecznej oraz Szkół na szkolenie i/lub doradztwo i/lub usługi umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz z zakresu zawierania 

partnerstw lokalnych. 

Realizator projektu: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 

Nr projektu: RPWP.07.03.02-30-0003/18 

Numer formularza: OWES/…..……./FZInstytucja/……..…. 

 

DANE PODMIOTU 

1.  Nazwa podmiotu/instytucji  

2.  NIP (jeżeli podmiot nie posiada proszę wpisać 

BRAK) 
          

3.  KRS lub nazwa i numer z innej ewidencji 
(jeżeli podmiot nie posiada proszę wpisać BRAK) 

 

4.  REGON   

5.  Polska Kwalifikacja Działalności (PKD)  

6.  

 
Czy instytucja prowadzi działalność 
gospodarczą? 
 

 TAK 

 NIE 

7.  Typ instytucji  

□ Przedsiębiorstwo społeczne  

□ Podmiot integracyjny (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) 

□ Podmiot sfery gospodarczej 

□ Podmiot działający w sferze pożytku publicznego 

(organizacja pozarządowa) 

□ Jednostka samorządu terytorialnego 

□ Szkoła 

□ Uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni  

□ Inne, jakie ………………………….…………………………………. 

 

8.  Kraj  

9.  Województwo  

10.  Powiat  
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11.  Gmina  

12.  Miejscowość  

13.  Ulica  

14.  Nr budynku  

15.  Nr lokalu  

16.  Kod pocztowy  

17.  Telefon kontaktowy  

18.  Adres poczty email do kontaktu  

19.  
Osoba wyznaczona do kontaktów w 
sprawie udziału w projekcie (imię i 
nazwisko) 
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CZY PODMIOT JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM  (PODMIOT, KTÓRY SPEŁNIA PONIŻSZE 
WARUNKI) 

 TAK 

 NIE 

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. 
zm.), której celem jest: 

i. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: 

1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

 osób bezrobotnych, lub 

 osób z niepełnosprawnościami, lub 

 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub 

 osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub 

2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

ii. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 
3 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub 
usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i 
zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%; 

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub 
pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w 
określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 
społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi 
lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym 
lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim; 

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 
pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, 
przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a. 

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych 

        

……………..……..………………………. 

DATA 

..…...….……………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS  OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
REPREZENTOWANIA 
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Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 

 
 
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAZAWA PODMIOTU 

deklaruję udział w projekcie pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (II)” 

realizowanym przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.3, 

Poddziałanie 7.1.3. Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji i akceptuję jego postanowienia. 

2. Zostałem poinformowany/a, że projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
kaliskim (II)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Oświadczam, że przynależę do grupy docelowej projektu określonej w Regulaminie Rekrutacji. 

4. Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w projekcie, nie 

będę korzystać z takiego samego zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Przedstawione przeze  mnie  dane w formularzu rekrutacyjnym oraz oświadczeniu uczestnika 

projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, są prawdziwe i odpowiadają stanowi 

faktycznemu na dzień podpisania niniejszej deklaracji. Jestem świadomy/a odpowiedzialności, 

jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.  

 

 

……………..……..………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

..…...….……………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS  OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
REPREZENTOWANIA 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (II)” w subregionie 

kaliskim oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 

2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych osobowych 

- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-

mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 

2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

4. 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 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są 

niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 

podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:  

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 
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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.); 

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). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.07.03.02-30-0003/18, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwizacji w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Fundacji im. 

Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo. Moje dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 

Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy
1
. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

11. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

 

…..……………………………………… ……………………………………………..………… 

DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
* 

 

                                                      
1
 Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru 

dotyczące efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej mierzonej do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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INDYWIDUALNA DIAGNOZA POTRZEB DLA INSTYTUCJI – wypełnia doradca OWES 

 
Nazwisko i imię osoby fizycznej/ przedstawiciela 
PES/ IRPIPS/ JST/ Szkoły 
oraz telefon kontaktowy 

 

 
 
Nazwa podmiotu: 
(PES/ IRPIPS/ JST/ Szkoły) 
 
 

 
       

 

 
 
 
 
 
Jakiego rodzaju wsparcia (w zakresie ES) 
potrzebuje instytucja? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Jakie są plany rozwoju instytucji (w zakresie ES) 
– np. ekonomizacja działalności? 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

……………………………………… 
DATA 

 

 
 
 
 

……………………………………………………….. 
CZYTELNY PODPIS DORADCY OWES 

 


