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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  
PRZYNAJĄCEGO TYTUŁ - „FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE 2010”  

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: 
„Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”, realizowany  

w okresie od 01.06.2011 roku do 31.12.2011 roku przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. 

 

Dane organizacji pozarządowej lub instytucji/podmiotu prawnego zgłaszającego „kandydatów”  
do tytułu firmy odpowiedzialnej społecznie: 

Nazwa:  

Adres, ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Gmina:  Powiat:  Województwo:  

Tel. stacjonarny:  Tel. komórkowy:  E-mail:  

Osoba  zgłaszająca wraz z numerem kontaktowym:  

 

Kandydat z kategorii: mikro/małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 50 osób 

Nazwa i adres firmy:  

NIP firmy:  Imię i nazwisko oraz kontakt do właściciela/prezesa firmy:  

Wartość wsparcia finansowego przez firmę na rzecz zgłaszającego w 2010 roku: zł 

Wartość wsparcia niefinansowego przez firmę na rzecz zgłaszającego w 2010 roku: zł 

Uzasadnienie zgłoszenia z podaniem konkretnych przyczyn, danych liczbowych, przykładów współpracy w 2010 r.: 

Opis:  
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Kandydat z kategorii: średnie przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 osób do 250 osób 

Nazwa i adres firmy:  

NIP firmy:  Imię i nazwisko oraz kontakt do właściciela/prezesa firmy:  

Wartość wsparcia finansowego przez firmę na rzecz zgłaszającego w 2010 roku: zł 

Wartość wsparcia niefinansowego przez firmę na rzecz zgłaszającego w 2010 roku: zł 

Uzasadnienie zgłoszenia z podaniem konkretnych przyczyn, danych liczbowych, przykładów współpracy w 2010 r.: 

Opis:  

 

Kandydat z kategorii: duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 250 osób 

Nazwa i adres firmy:  

NIP firmy:  Imię i nazwisko oraz kontakt do właściciela/prezesa firmy:  

Wartość wsparcia finansowego przez firmę na rzecz zgłaszającego w 2010 roku: zł 

Wartość wsparcia niefinansowego przez firmę na rzecz zgłaszającego w 2010 roku: zł 

Uzasadnienie zgłoszenia z podaniem konkretnych przyczyn, danych liczbowych, przykładów współpracy w 2010 r.: 

Opis:  
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Składający formularz oświadcza, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Jednocześnie, wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z realizacją, monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością projektu „Dębica - Małe 
Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”, na rzecz Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu oraz Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej - instytucji nadzorującej projekt. Składający formularz, oświadcza także, iż została/ł poinformowana/y, że projekt „Dębica - Małe 
Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2011. 
 

 
 
 

-   

(miejscowość, data)  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do składania formularza) 

 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 

• Informacja o konkursie: do udziału w konkursie można zgłaszać firmy mające siedzibę główną lub swój oddział 
na terenie powiatu dębickiego, które kierują swoją pomoc/wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych/instytucji 
publicznych (przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, etc.) z terenu powiatu dębickiego. Zgłoszenia mogą 
dokonać, organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne (przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, etc.), 
które otrzymały wsparcie przez daną firmę. Tytuły zostaną przyznane w kategoriach uwzględniających wielkość 
firmy tj.: kategoria 1 - duża, kategoria 2 - średnia, kategoria 3 - mała i mikro firma. Jedna karta równa się jeden 
głos na firmę. 

• Termin i miejsce składania formularzy: formularz należy odesłać na adres biura organizatora konkursu do 
dnia: 9-go listopada 2011 roku - decyduje data wpływu - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 
39-200 Dębica lub też faxem na numer: (14) 681 90 30 lub też drogą elektroniczną na adres: poczta@dkb.info.pl 

• Informacje uzupełniające: wręczenie tytułów nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości w dniu 18-go 
listopada 2011 roku. 

 


