Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ WSTĘPNY
Uwagi:
 W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikroprzedsiębiorcy.
 Terminy/lokalizacje szkoleń mogą ulec zmianie.
 Uczestnicy/czki dojeżdżający na zajęcia z innej miejscowości mają możliwość zwrotu kosztów dojazdu.
 Jedna osoba może brać udział tylko w jednym szkoleniu.
 Dla przedsiębiorców mogących skorzystać z pomocy de minimis szkolenia są całkowicie bezpłatne.
Kryteria wstępne dla kandydatów:
 Do udziału w szkoleniach wymagane jest wykształcenie min. średnie.
 Na szkolenie Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim wymagana jest
znajomość j. angielskiego min. na poziomie podstawowym – A2.
Czy Państwa mikroprzedsiębiorstwo:
a) korzystało ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych
dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie,
b) jednocześnie znajduje się w skorygowanym wykazie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania
8.1.1 i 8.1.2 PO KL stan na dzień 31 października 2012 r. dostępnym pod adresem:
http://www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1362997981828371.pdf
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1. Dane przedsiębiorstwa:
Nazwa
przedsiębiorstwa
Wielkość
przedsiębiorstwa
Branża
NIP

 mikro
 ochrona
 informatyka
środowiska
REGON

 logistyka

 budownictwo

 turystyka

PKD

Dane adresowe
Imię i nazwisko
osoby do kontaktu

tel.

DinD

Deinde Sp. z o. o.
NIP 9462599131, REGON 060588802
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
Kapitał zakładowy: 15 000 pln

Adres rejestrowy:
ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin
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2. Informacje dot. wybranych szkoleń i delegowanych pracowników:
Lp.

1

2

WSTĘPNA
LOKALIZACJA

SZKOLENIE

Promocja i sprzedaż
produktów turystycznych
z językiem angielskim
(czerwiec-październik 2013)
Projektowanie ogrodów z
obsługą programu
Garden Composer
(czerwiec-październik 2013)

3

Aranżacja wnętrz z
obsługą programu CAD
Design
(lipiec-październik 2013)

4

Ocena oddziaływania na
środowisko i technologie
produkcyjne przyjazne
środowisku
(sierpień-październik 2013)

5

Zamówienia publiczne
od stron wykonawcy
(sierpień-październik 2013)

INFORMACJE DOT. DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW

liczba pracowników

Lublin

w tym:

Liczba kobiet

liczba pracowników

Lublin

w tym:

Liczba kobiet

liczba pracowników

Lublin

w tym:

Liczba kobiet

liczba pracowników

Lublin

w tym:

Liczba kobiet

liczba pracowników

Lublin

w tym:

Liczba kobiet

PODSUMOWANIE
Liczba delegowanych
pracowników ogółem

w tym:

Liczba kobiet

Wnoszę o udzielenie pomocy de minimis na wybrane szkolenia w ramach projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji i zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów we wskazanym przez Organizatora terminie.
…………………………
(miejscowość i data)

………………….…………………………………
Podpis/y (osoba/osoby upoważniona/e do reprezentacji instytucji)

DinD

Deinde Sp. z o. o.
NIP 9462599131, REGON 060588802
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
Kapitał zakładowy: 15 000 pln

Adres rejestrowy:
ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin

