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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH 

Metryka projektu  Wypełnia WCES 

Tytuł projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 
 Numer referencyjny 

Formularza rekrutacyjnego 
_________/OP/WCES/201… 

Nazwa realizatora 
projektu 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 

 

Data przyjęcia Formularza _______/_______ 

Nr projektu RPWP.07.03.02-30-0001/15 
 Czytelny podpis osoby 

przyjmującej Formularz 
 

Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020 

   

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

7: Włączenie społeczne 
   

Numer i nazwa 
Poddziałania  

7.3.2 Ekonomia Społeczna 
   

 

DANE PODMIOTU 

Kraj Forma prawna  

 
 

 Stowarzyszenie 

 Fundacja 

 Spółdzielnia socjalna 

 Spółka non profit 

 Jednostka samorządu terytorialnego 

 Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 Inne  

Nazwa instytucji 

 

Numer w rejestrze NIP Wielkość podmiotu (dotyczy przedsiębiorstw) 

 
 

 
 mikroprzedsiębiorstwo (do 9 pracowników) 

 małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników) 

 średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 pracowników) 

 duże przedsiębiorstwo (powyżej 249 pracowników) 

Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do 
reprezentowania podmiotu (zgodnie z KRS) 

 
 

Wartość otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch latach poprzednich (w złotych i w euro) 

 
 

 

DANE KONTAKTOWE 

Województwo Powiat Gmina  

   

Miejscowość  Ulica 

  

Nr budynku  Nr lokalu  Kod pocztowy  

   

Telefon kontaktowy Adres e-mail 
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INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTU 

Czy podmiot jest przedsiębiorstwem społecznym, tj. spełnia łącznie poniższe warunki: 

1) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą, wyodrębnioną pod względem 
organizacyjnym i rachunkowym; 

2) celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 
zatrudnienia tych osób: 

 zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub 

 zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 
lub  
realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 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 2013 r. poz. 1457) 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 celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, 
o których mowa w pkt. powyżej; 

3) 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 (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

4)  jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-
doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone 
limitami. 

 TAK  NIE 

Dotyczy wyłącznie Podmiotów Ekonomii Społecznej: 

Liczba pracowników zatrudnionych  
w podmiocie na dzień składania formularza  

Umowa o pracę  

Spółdzielcza umowa o pracę  

Umowa cywilnoprawna  

Umowa wolontariacka  

Czy w okresie 12 m-cy przed złożeniem formularza podmiot 
zmniejszył zatrudnienie/dokonał redukcji zatrudnienia? 

 

Wysokość obrotów za ubiegły rok  

Czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT?  

 

OSOBY WYDELEGOWANE PRZEZ PODMIOT DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Lp. Imię i nazwisko 
Telefon 

kontaktowy 
Adres e-mail 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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OCZEKIWANY ZAKRES WSPARCIA* 

Usługi dla podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) 
(spotkania sieciujące, szkolenia, doradztwo, coaching, wizyty studyjne, staże) 

 TAK  NIE 

Doradztwo  
(m.in. z zakresu prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej, tworzenia biznesplanu) 

 TAK  NIE 

Szkolenia  TAK  NIE 

Usługi reintegracyjne  
(wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, trenera pracy) 

 TAK  NIE 

Kursy zawodowe dla pracowników  TAK  NIE 

Dotacje inwestycyjne na utworzenie miejsc pracy   TAK  NIE 

Doradztwo specjalistyczne  
(osobowe, księgowe, finansowe, prawne, marketingowe) 

 TAK  NIE 

Usługi specjalistyczne  
(księgowe, prawne, marketingowe) 

 TAK  NIE 

* O przyznanym zakresie wsparcia decyduje WCES. 

 
Załączniki do formularza:  
1. Opis działalności przedsiębiorstwa społecznego/podmiot ekonomii społecznej (Załącznik nr 1) – wypełniają tylko 

podmioty ubiegające się o dotację. 
2. Dane osób delegowanych do udziału w projekcie (formularz dla osób indywidualnych/pracowników instytucji). 
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.  
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok [dotyczy wyłącznie istniejących przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz 

podmiotów ekonomii społecznej podlegających przekształceniu w PS, a nie nowych PS]. 
6. Statut podmiotu ekonomii społecznej – jeżeli dotyczy. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
reprezentujący/a podmiot ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa podmiotu) 

deklaruję gotowość ww. podmiotu do udziału w Projekcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, 

realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VII, Działanie 7.3 „Ekonomia Społeczna”, Poddziałanie 7.3.2. „Ekonomia Społeczna – projekty 

konkursowe” przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz 

Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w terminie najpóźniej do 3 dni przed datą rozpoczęcia 

wsparcia poinformuję o tym (drogą telefoniczną lub elektroniczną) Wielkopolskie Centrum Ekonomii 

Solidarnej. 

 

 

 
   

Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
podmiotu ubiegającego się o wsparcie 
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OŚWIADCZENIE PODMIOTU 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, że: 
1. Administratorem danych podmiotu jest w odniesieniu do zbioru Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, mający siedzibę przy ul. Aleje Niepodległości 34, 61-
714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny, wspierający realizację 
programów operacyjnych – Minister Rozwoju, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych podmiotu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – dane osobowe są 
niezbędne do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO: 

a) rozporządzenia 1303/2013
1
; 

b) rozporządzenia 1304/2013
2
; 

c) ustawy wdrożeniowej
3
. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych:  
a) rozporządzenia 1303/2013; 
b) rozporządzenia 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej; 
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). 

3. Dane podmiotu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarnej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

4. Dane podmiotu zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, tj. Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą przy Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt – 
Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9, Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej 
Związkowi Organizacji Pozarządowych, 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29, Związkowi Organizacji Sieć Współpracy 
Barka, 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9. Dane podmiotu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Dane podmiotu mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i 
audyt w ramach WRPO 2014+. 

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane podmiotu są prawdziwe i aktualne. 
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  
7. Mam prawo dostępu do treści danych podmiotu i ich poprawiania. 

 
 
 
   

Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
podmiotu ubiegającego się o wsparcie 

 

                                                           
1
 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. 
2
 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. 
3
 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020. 


