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WYPEŁNIA OPERATOR 

RODZAJ FORMULARZA 

 Formularz zgłoszeniowy  Formularz korygujący 

Data wpływu  Nr formularza w rejestrze  

 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY 

 
INSTRUKCJA POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

1) Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”  
(nr projektu RPWM.10.06.00-28-0003/18) oraz z zakładką FAQ dostępnymi na stronie internetowej Operatora (www.operator.techpal.com.pl ). 

2) Należy wypełnić wszystkie pola. W przypadku, gdy informacje konieczne do umieszczenia w danym polu nie odnoszą się do sytuacji przedsiębiorstwa 
składającego Formularz zgłoszeniowy należy wpisać „nie dotyczy”. Formularz zawierający niewypełnione pola nie będzie podlegał rozpatrzeniu  
i będzie kierowany do uzupełnienia. 

3) Formularz powinien zostać wypełniony w sposób czytelny (komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami), tak aby wpisane dane nie budziły 
wątpliwości interpretacyjnych. Formularze wypełnione w sposób niestaranny i/lub nieczytelny będą kierowane do korekty i będą podlegać 
rozpatrzeniu po dostarczeniu poprawionego formularza. 

4) Formularz powinien być podpisany w wymaganych miejscach przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie  
z zapisami dokumentu rejestrowego. Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła, tj. zawierać możliwe do odczytania 
nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę wraz z pieczęcią imienną przedsiębiorcy. Podpis musi być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za 
pomocą reprodukcji w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego. W przypadku posiadania odrębnego upoważnienia do reprezentowania 
przedsiębiorstwa należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia / pełnomocnictwa.  

5) Zaleca się, aby wszystkie strony formularza zgłoszeniowego były parafowane przez osobę lub osoby podpisujące Formularz zgłoszeniowy. 
6) Informacja o wyniku weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz informacja o wstępnym zakwalifikowaniu (lub nie) przedsiębiorstwa do udziału  

w projekcie (spełnianie warunków formalnych) będzie przesyłana na adres e-mail podany w części 1 formularza zgłoszeniowego. 
7) Informacje o wyniku weryfikacji formularzy będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej określonej w punkcie powyżej, wyłącznie 

przedsiębiorcy składającemu niniejszy formularz. 
8) Formularz zgłoszeniowy należy złożyć: 

a) w wersji papierowej – osobiście lub pocztą tradycyjną – na adres Biura projektu (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn) lub 
b) w wersji elektronicznej w formie skanu (plik w formacie .pdf) – na adres operator@techpal.com.pl   

 

 

 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 

1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa 

 

NIP  Telefon   

REGON  E – mail    

Data rozpoczęcia działalności na 
terenie województwa 
warmińsko - mazurskiego 

 Wiodące PKD  

Forma prawna 
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym wspólnik spółki cywilnej) 

 inna forma prawna (jaka?) …………………………………………………………………………………………… 

Numer konta bankowego należącego 
do wnioskującego przedsiębiorstwa, na 
które zostanie dokonana refundacja* 

 
 

*w przypadku CZYNNYCH płatników VAT numer konta bankowego MUSI znajdować się na „białej liście podatników VAT” 

Osoba do kontaktu  
(Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, 
stanowisko/funkcja we wnioskującym MŚP) 

 

http://www.operator.techpal.com.pl/
mailto:operator@techpal.com.pl
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Adres siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego  
(główna siedziba / filia / oddział / delegatura, w której działalność 
gospodarcza prowadzona jest od co najmniej 6  m-cy przed 
otrzymaniem wsparcia) 

Adres głównej siedziby  
(dotyczy WYŁĄCZNIE przedsiębiorstw, których główna siedziba NIE 
znajduje się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego)   

województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE 
województwo (inne niż 
warmińsko – mazurskie)  

powiat  powiat  

gmina  gmina  

miejscowość, kod pocztowy  miejscowość, kod pocztowy  

ulica, numer budynku, 
numer lokalu  

ulica, numer budynku, 
numer lokalu  

Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą pod 
głównym adresem rejestrowym na terenie województwa 
warmińsko – mazurskiego? 

 TAK  NIE* 

*jeśli NIE należy wskazać DOKŁADNY adres prowadzenia działalności na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego (np. biuro, punkt obsługi klienta, miejsce 
świadczenia usług itp.) 

 

Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność przyczyniającą się 
do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa? Czy przedsiębiorstwo jest płatnikiem podatku VAT? 

 TAK  drewno i meblarstwo  TAK 
jeśli ZWOLNIONY podstawa prawna 
zwolnienia z podatku VAT? 
 

……………………………………………….... 

jeśli TAK nr PKD? ……………………..……  ekonomia wody  NIE 

 NIE  żywność wysokiej jakości  ZWOLNIONY* 

 

2. Informacje na temat otrzymanej i wnioskowanej pomocy 
Czy przedsiębiorstwo w 
ciągu bieżącego roku oraz 2 
poprzedzających go lat 
otrzymało pomoc de 
minimis? 

 TAK 
Rodzaj wnioskowanej 
pomocy 

 pomoc de minimis 

 NIE  pomoc publiczna 

Wysokość środków otrzymanych na usługi rozwojowe w 
ramach WA-MA FUR System od dnia 01.10.2016 r. do dnia 
złożenia formularza zgłoszeniowego (w zł) 

 

 

3. Informacje o planowanym wsparciu w ramach projektu 

Czy przedsiębiorstwo 
zatrudnia osoby o niskich 
kwalifikacjach?  
(osoby posiadające co najwyżej 
wykształcenie na poziomie ISCED 
3 – ponadgimnazjalne) 

 TAK 
Czy przedsiębiorstwo 
zatrudnia osoby w wieku 50 
lat i więcej? 

 TAK 

 NIE  NIE 

Kto będzie korzystał z usług 
rozwojowych? 

 właściciel przedsiębiorstwa 

Liczba osób planowanych do 
skierowania przez 
przedsiębiorstwo do udziału 
w usługach rozwojowych 

 
 pracownicy 

 os. w wieku 50 lat i więcej 

 os. o niskich kwalifikacjach 

Rodzaj planowanych usług, o refundację kosztów których 
będzie ubiegać się przedsiębiorstwo  usługa doradcza 

 usługa szkoleniowa 

 studia podyplomowe 

 inna (jaka?) 

…………………………………………………. 
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4. Kategoria przedsiębiorstwa  
(w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2017 z dn. 17.06.2014 r.) 

Typ przedsiębiorstwa 

 samodzielne (niezależne)1 

Wielkość przedsiębiorstwa 

 mikro4 

 
powiązane (kapitałowo 
i/lub osobowo)2  małe5 

 partnerskie3  średnie6 

1 przedsiębiorstwo SAMODZIELNE - nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów, 
posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, i/lub inne 
przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w tym przedsiębiorstwie 
 

2 przedsiębiorstwa POWIĄZANE – przedsiębiorstwa pozostające w co najmniej jednym ze związków: 1) przedsiębiorstwo ma większość praw 
głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca / akcjonariusza / członka LUB 2) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać 
większość organu administracyjnego / zarządzającego / nadzorczego innego przedsiębiorstwa LUB 3) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać 
dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem / postanowień w statucie / umowie spółki 
LUB 4) przedsiębiorstwo będące akcjonariuszem / udziałowcem / członkiem innego przedsiębiorstwa na podstawie umowy z innymi 
akcjonariuszami / udziałowcami / członkami tego przedsiębiorstwa samodzielnie kontroluje większość praw głosu akcjonariuszy / udziałowców / 
członków w tym przedsiębiorstwie 
 

3 przedsiębiorstwa PARTNERSKIE – wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 zał. 
Nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, i między którymi zachodzą następujące związki: 1) przedsiębiorstwo wyższego szczebla posiada 
samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3 co najmniej 25% kapitału innego 
przedsiębiorstwa niższego szczebla lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie. 

4 MIKRO – przedsiębiorstwo zatrudniające MNIEJ niż 10 pracowników, roczny obrót ≤ 2 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 2 mln EUR 

5 MAŁE – przedsiębiorstwo zatrudniające MNIEJ niż 50 pracowników, roczny obrót ≤ 10 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 10 mln EUR 

6 ŚREDNIE – przedsiębiorstwo MNIEJ niż 250 pracowników, roczny obrót ≤ 50 mln EUR, suma bilansowa aktywów ≤ 43 mln EUR 

Dane przedsiębiorstwa 
składającego formularz 
zgłoszeniowy 

Liczba pracowników 
w RJP 

(w przeliczeniu na pełne etaty) 

Suma rocznych obrotów / 
przychodów w zł (netto) 

Suma aktywów 
bilansu w zł 

(dotyczy WYŁĄCZNIE przedsiębiorstw 
prowadzących pełną księgowość) 

Stan na n – 2  
……………………………….. 

   

Stan na n – 1  
……………………………….. 

   

Stan aktualny (n) 
ostatni zamknięty rok obrachunkowy 

……………………………….. 
   

OŚWIADCZENIE  
(dotyczy WYŁĄCZNIE przedsiębiorstw powiązanych i/lub partnerskich) 

Oświadczam, że dane zawarte w tabeli powyżej dotyczące wielkości zatrudnienia, sumy rocznych obrotów / przychodów oraz sumy aktywów bilansu są 
wynikiem skumulowanych danych przedsiębiorcy składającego niniejszy formularz zgłoszeniowy oraz przedsiębiorstw powiązanych i/lub partnerskich. Na 
prośbę Operatora w wyznaczonym przez niego terminie przedstawię dane źródłowe i/lub zestawienie potwierdzające prawidłowość przedstawionych 
powyżej danych. 

 
…………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                       Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  
                                                                                                                                                                                                                                     przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

  

5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis  
w odniesieniu do bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych 

Lp. TAK NIE  

1.   

Oświadczam, że na podmiocie, który reprezentuję CIĄŻY OBOWIĄZEK ZWROTU pomocy publicznej, wynikający  
z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem 
wewnętrznym). 

2.   

Oświadczam, że wszelkie informacje dotyczące pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot, który reprezentuję 
SĄ ZGODNE z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie przedsiębiorstwo, które reprezentuję 
otrzymało od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz 
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych. 

3.   
Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych 
podmiot, który reprezentuję NIE UZYSKAŁ pomocy de minimis. 

4.   

Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych 
podmiot który reprezentuję (wraz z podmiotami powiązanymi i/lub partnerskimi) UZYSKAŁ pomoc de minimis  
w wysokości ………………………..………………………… euro. 

Miejscowość, data 
Pieczęć przedsiębiorstwa 

(o ile dotyczy) 

Czytelny podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania 
przedsiębiorstwa 

lub podpis z pieczątką imienną 
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6. Informacje dodatkowe 

Lp. TAK NIE  

1.   Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu 

2.   

Przedsiębiorstwo ma główną siedzibę i/lub oddział / filię/ delegaturę ORAZ prowadzi działalność gospodarczą na 
terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terenie 
podregionu olsztyńskiego – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno 

3.   

Przedsiębiorstwo ma główną siedzibę i/lub oddział / filię/ delegaturę ORAZ prowadzi działalność gospodarczą na 
terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na ternie 
podregionu elbląskiego – Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda 

4.   

Przedsiębiorstwo ma główną siedzibę i/lub oddział / filię/ delegaturę ORAZ prowadzi działalność gospodarczą na 
terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na ternie 
podregionu ełckiego – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz 

5.   
Przedsiębiorca i pracownicy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju  
w ramach działania 2.2 PO WER 

6.   

Przedsiębiorca i pracownicy uzyskali wsparcie dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub 
wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych, tj. rynku zakupów dokonywanych przez 
podmioty administracji publicznej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach Działania 2.2 PO WER 

7.   

Przedsiębiorca i pracownicy uzyskali wsparcie dotyczące zasad realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego (dalej: PPP) oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub 
procesu negocjacji w ramach Działania 2.2 PO WER 

8.   Rok obrachunkowy = rok kalendarzowy 

9.   Przedsiębiorstwo posiada profil instytucjonalny w Bazie Usług Rozwojowych 

10.   

Przedsiębiorca w okresie od 01.04.2019  do dnia złożenia niniejszego formularza podpisał już umowę wsparcia na 
dofinansowanie usług rozwojowych w ramach WA – MA FUR System w województwie warmińsko – mazurskim  
z innym Operatorem. 
Jeśli TAK, należy wskazać nazwę Operatora w województwie warmińsko – mazurskim, u którego przedsiębiorca 
otrzymał dofinansowanie do poniesionych kosztów usług rozwojowych   
 
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

7. Oświadczenia 

Lp. TAK NIE  

1.   
Zapoznałem się z Regulaminem udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu RPWM.10.06.00-
28-0003/18) i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia 

2.   
Wyrażam zgodę na weryfikację przez Operatora i inne uprawnione instytucje, w tym IZ RPO WiM poprawności  
i prawdziwości danych zawartych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym 

3.   

Wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym oraz w dokumentach dodatkowych są 
prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art. 233 §1 oraz art. 297 k.k. za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

4.   

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia przez Operatora, że dane zawarte  
w formularzu zgłoszeniowym są nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym Operator ma prawo odmówić 
zakwalifikowania do udziału w projekcie przedsiębiorstwo, które reprezentuję 

5.   

Zostałem (dotyczy również wszystkich członków organów zarządzających lub wspólników przedsiębiorstwa) 
prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe lub inne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

6.   
Zostałem poinformowany, że projekt „Klucz do usług rozwojowych” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

7.   

Posiadam prawną możliwość odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT  
w związku z realizacją działań objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” (nr 
projektu RPWM.10.06.00-28-0003/18). Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach 
projektu części poniesionego podatku VAT, jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego 
podatku. 

8.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję 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 (o ile dotyczy) 

9.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki publiczne na 
podstawie przepisów prawa oraz stosownie do Rozporządzenia nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  
z 24.12.2013 r.) 

10.   

Na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwie (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) ciąży 
obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz 
ze wspólnym rynkiem 

11.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję (wraz z podmiotami powiązanymi i/lub partnerskimi) w ciągu bieżącego roku 
oraz dwóch poprzedzających latach otrzymało pomoc de minimis w kwocie wyższej niż 200 tys. EUR, a w 
przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze transportu towarów w kwocie wyższej niż 100 
tys. EUR 
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12.   

Mam świadomość, iż dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w usługach rozwojowych jest realizowane  
w formie refundacji części poniesionych kosztów (50% lub nie więcej niż 80% w przypadku spełnienia warunków 
dodatkowych) 

13.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 
50% kosztów udziału w usłudze rozwojowej lub w przypadku przyznania wyższego poziomu dofinansowania 
wkładu nie mniejszego niż 20% 

14.   

Mam świadomość, iż wsparciem w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu RPWM.10.06.00-
28-0003/18) mogą zostać objęci WYŁĄCZNIE pracownicy zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – 
mazurskiego 

15.   
Równolegle ubiegam się o wsparcie na usługi rozwojowe u innego Operatora środków w ramach WA-MA FUR 
System 

16.   

W przypadku konieczności złożenia dodatkowych dokumentów i/lub wyjaśnień przedłożę je w terminie 
wyznaczonym przez Operatora. Przekroczenie wyznaczonego terminu może skutkować odmową zakwalifikowania 
przedsiębiorstwa do udziału w projekcie. 

17.   

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie oraz wynikach weryfikacji przedłożonych dokumentów 
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w części nr 1 niniejszego formularza zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy 
z dnia 18.07.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną 

Miejscowość, data 
Pieczęć przedsiębiorstwa 

(o ile dotyczy) 

Czytelny podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania 
przedsiębiorstwa 

lub podpis z pieczątką imienną 

 

 

8. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych 
W związku z ubieganiem się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu RPWM.10.06.00-28-0003/18) oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem Pani / Pana danych w odniesieniu do zbioru jest „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-
2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WiM). Administratorem danych osobowych w odniesieniu do 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. IZ RPO 
WiM powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@warmia.mazury.pl 

2) Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). 

3) Podane w niniejszym formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji projektu, w szczególności: udzielenie wsparcia, promocji, 
rekrutacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, dochodzenia roszczeń, monitoringu, ewaluacji, analiz, kontroli prowadzonej przez upoważnione 
instytucje, rozliczania projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji. 

4) Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w imieniu IZ RPO WiM od dnia przekazania do czasu zakończenia projektu, lecz nie 
krócej niż 1 rok od daty zakończenia projektu. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez: Operatora Techpal Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10 – 685), ul. Barcza 16 (kontakt do Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych – e-mail: iodo@techpal.com.pl), IZ RPO WiM, instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa, instytucje dokonujące ewaluacji Programu, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych.  
O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom zostanie Pani / Pan poinformowany w formie pisemnej. 

6) Posiada Pani / Pan prawo żądać od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma 
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 
13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” RODO 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie i objęcia wsparciem w ramach 
projektu. 

8) Podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa lub podpis z pieczątką imienną  

 

 

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty: 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 1 
(w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) 

OPCJONALNIE 
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 2 (o ile dotyczy) 
(dokument dołączany WYŁĄCZNIE w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną) 

Lista usług rozwojowych – załącznik nr 3 
(dokument dołączany WYŁĄCZNIE w przypadku dokonania wyboru konkretnej usługi / usług przed złożeniem formularza zgłoszeniowego) 

 


