Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach oraz w misji
gospodarczej
z dnia 01 czerwca 2021 r.

Nr wniosku
Data wpływu

Formularz rekrutacyjny
do udziału w szkoleniach i misji gospodarczej
w ramach projektu pn.
„Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej
branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w
pozyskiwaniu inwestorów”.

(misja gospodarcza Targi Expo Real 2021 - Monachium - przewidywany termin:
październik 2021 r.)

*W Formularzu rekrutacyjnym należy wypełnić wszystkie białe pola
*Formularz rekrutacyjny należy wypełnić na komputerze lub drukowanymi
literami

I. Dane jednostki samorządu terytorialnego (JST):
Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

Telefon
kontaktow
1.

y

Nazwa JST

E-mail
Strona
www

2. NIP

REGON

3. Osoba/y
uprawnione do
reprezentacji JST
(osoby
upoważnione
powinny załączyć
upoważnienie)
4. Dane osoby do
kontaktów

Imię i Nazwisko
nr telefonu
e-mail

II. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
Województwo:
1. Adres JST na

Powiat:

terenie województwa

Gmina:

Małopolskiego

Miasto i kod:
Ulica i nr:

III. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ JST

Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

1. Opis strategii/planu
działania JST – na cele
projektu (pozyskiwanie
nowych inwestorów,
promocja terenów
inwestycyjnych itp.)

2. Opis prowadzonych
inwestycji (z
uwzględnieniem informacji
nt. dopasowania do tematyki
danej misji gospodarczej –
posiadanie terenów
inwestycyjnych, posiadanie
rozwiązań niskoemisyjnej
komunikacji miejskiej,
posiadanie certyfikatu w
zakresie redukcji CO2 lub
Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

innych rozwiązań ponad
rozwiązania obowiązkowe
opisane w Ustawie z dn.
08.03.1990 o Samorządzie
gminnym (Dz. U. 1990 nr 16
poz. 95) oraz Konstytucji RP
(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
itp.) *rekomendowane: 500
znaków

3. Dlaczego JST chce wziąć
udział w misji gospodarczej?
(prosimy o podanie takich
informacji jak np.: czy JST
wcześniej próbowała nawiązać
kontakty biznesowe z
zagranicą, czy były jakieś
wewn./zewn. bariery w
pozyskiwaniu inwestorów
zagranicznych, czy prowadzi
współpracę z innymi krajami –
jeśli tak, to jakimi)
*rekomendowane: 500 znaków
4. Z jakimi potencjalnymi
partnerami przedstawiciele
JST chcieliby nawiązać
kontakt podczas misji Expo
Real 2021 w Monachium?
*można wymienić zarówno
branże, typy przedsiębiorstw,
jak i konkretne nazwy

Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

IV. ODDELEGOWANIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE*
*w naborze do uczestnictwa w szkoleniach i misji obowiązkowo należy oddelegować
max. 3 osoby, *z ramienia JST w obu rodzajach wsparcia (całość szkoleń i misja)
musi wziąć udział minimum jedna ta sama osoba.
osob
a

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Weźmie udział w
szkoleniach i misji

Weźmie udział
tylko w
szkoleniach

1.
2.
3.
V. INFORMACJA NA TEMAT SPECJALNYCH POTRZEB OSÓB DELEGOWANYCH DO
UDZIAŁU W PROJEKCIE*
*należy wypełnić i opisać potrzeby w przypadku delegowania do udziału w projekcie
osób np. z niepełnosprawnością

VI. SKĄD DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O OFERCIE PROJEKTU „Realizacja
kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i
ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”
(m.in. możliwość wyjazdu na misję gospodarczą)?
ze strony www.armz.pl
ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl
ze strony www – jakiej? ………………………..
z Facebook – profil: agencja rozwoju małopolski zachodniej
z Facebook – inny profil, jaki? ………………………….
z e-maila
od znajomych
inne, jakie? ……………………………………………

Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

Zaznaczyć
właściwe

Oświadczenie o posiadaniu strategii działalności międzynarodowej:

TAK

NIE

JST posiada strategię / plan działalności międzynarodowej lub inny
dokument o podobnym charakterze oraz że wszystkie działania JST
1 wspierane w zakresie pozyskiwania inwestorów w ramach niniejszego
projektu wynikają z tego dokumentu.
Zaznaczyć

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku dla przedsiębiorców na terenach

właściwe

inwestycyjnych:

TAK

NIE

JST deklaruje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla
2 przedsiębiorców, którzy zainwestują na promowanych terenach
inwestycyjnych/terenach aktywności gospodarczej.

Zaznaczyć

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:

właściwe

Oświadczamy, że:

TAK

NIE

wszystkie informacje podane w Formularzu rekrutacyjnym i załącznikach
są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną,
1

finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a
oświadczenie powyższe składam/-y świadomy/-i odpowiedzialności karnej
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 § 1
Kodeksu karnego
zostałem(-am)

poinformowany(-a),

kompleksowego

projektu

branży

kreatywnej i ICT

że

projekt

„Realizacja

obejmującego

wsparcie

małopolskiej

na rynkach międzynarodowych, oraz

2 wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów” jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w
ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020 .
zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
3 szkoleniach

i

kompleksowego

misji

gospodarczej

projektu

Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

w

projekcie

obejmującego

pn.

wsparcie

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

„Realizacja
małopolskiej
Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

branży

kreatywnej i ICT

na rynkach międzynarodowych, oraz

wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów” nr RPMP.03.03.01-120063/20 i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia.
na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego reprezentowana przeze mnie
Jednostka Samorządu Terytorialnego spełnia kryteria zgodnie z zapisami
4

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997
nr 78 poz. 483) oraz Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U.
1998 nr 96 poz. 603)

5

zobowiązuję się do wydelegowania przedstawicieli mojej JST do
uczestnictwa w szkoleniach i misji gospodarczej
nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych
zeznań, przekupstwa, przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności

6

dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo
inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
Wyrażam zgodę na weryfikację danych zawartych we wszystkich
złożonych dokumentach na każdym etapie realizacji projektu oraz na

7

poddawanie się kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, na uczestnictwo
w badaniach ewaluacyjnych i monitoringowych, przeprowadzanych przez
Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. lub podmiot przez nią
wskazany oraz inne uprawnione instytucje
Zobowiązuję się do dostarczenia do Agencji Rozwoju Małopolski

8 Zachodniej

S.A.

dodatkowych

wyjaśnień,

dokumentów

(informacji)

niezbędnych w trakcie weryfikowania Formularza rekrutacyjnego.
Wyrażam

zgodę

na

otrzymywanie

informacji

o

projekcie

drogą

9 elektroniczną na podane konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zaznaczyć właściwe
Do wniosku załączam:

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

Załącznik Statut
I
Załącznik Aktualny odpis z rejestru TERYT
II
Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

INNE?
Jakie?

…………………………………………………………………………………
……………………………………………

Czytelny podpis/-y osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
Miejsce i
data

jednostki samorządu terytorialnego
Pieczęć JST

Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

lub podpis z pieczątką imienną

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu
obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach
międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”.
nr nr RPMP.03.03.01-12-0063/20 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru
danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 na podstawie:
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 ustanawiające 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 uchylające
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;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiające 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;
3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego
Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz
wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 (RPO WM);
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej
– Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. (nazwa
i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt – Agencja Rozwoju
Małopolski Zachodniej S.A. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Towarzystwo
Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ul. Garncarska 30, 32-500
Chrzanów, Chrzanowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Chrzanowie ul. Rynek 16,
32-500 Chrzanów (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ………………(nazwa i adres ww.
podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego7, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i
rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla
projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi
później8;
6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym
a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w
ramach projektu;
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO;
8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa;
10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również profilowane
11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w pkt 1, wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl;
b) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.
Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
12. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot.
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
13. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot.
mojego statusu na rynku pracy;
14. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej).
Chrzanów, dnia ……………………….….

……….…………………………………
Czytelny podpis/-y osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania JST
lub podpis z pieczątką imienną

Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
biuro@armz.pl
www.armz.pl

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Chrzanowskiej w
Chrzanowie
Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32-645 19 98
tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32-754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
chrzanowskaizba.pl

