
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 
do udziału w Projekcie 

TIR Taniej I Racjonalniej – program wsparcia podlaskich przewoźników 
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki 

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 

DANE FIRMY 

Nazwa firmy   

NIP                     REGON                   

DANE TELEADRESOWE 

Miejscowość   Kod pocztowy   

Ulica, nr domu/lokalu   Powiat   

Województwo   Nr telefonu   

Adres e-mail   

PKD 
  

Obszar □ miejski     □ wiejski 

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA (przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat) 

�     Mikro 
–  zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  

–  osiągnęło  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz operacji  finansowych  nieprzekraczający  równowartości  w  

złotych  2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 

milionów euro. 

�     Małe 
–  zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz   

–  osiągnęło  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz operacji  finansowych  nieprzekraczający  równowartości  w  

złotych  10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 

milionów euro 

�     Średnie 
–  zatrudnia  średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz  

– osiągnęło  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz operacji  finansowych  nieprzekraczający  równowartości  w  

złotych  50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 

milionów euro.  

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

……………………………….                                                           …..…………………… 
Data i podpis osoby upoważnionej       Pieczęć firmy 



 

 

 

 

 

Informacja o osobach oddelegowanych do udziału w projekcie: 
 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy   ………………………………………………………………….. 

3. Nazwa szkolenia ……………………………………………………………………….. 
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