
 

 

 

 

Załącznik Nr 1  
 

Informacja o uczestniku instytucjonalnym w Projekcie  
„Zawodowy krok w przyszłość”  

 
Zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach 
RPO WM 2014-2020 
 

Lp. Nazwa  

1 Tytuł projektu „Zawodowy krok w przyszłość” 

2 Numer wniosku:  RPMA.10.03.01-14-e026/20 

3 Oś Priorytetowa, w ramach której jest realizowany projekt X Edukacja dla rozwoju regionu 

4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt 10.3 Doskonalenie zawodowe 

5 Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów 

6 
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w 
ramach projektu 

 

7 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, objętych wsparciem 
w projekcie. 

 

8 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 
programie. 

 

9 
Liczba doradców edukacyjno - zawodowych objętych 
wsparciem w programie 

 

10 
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach 
przygotowujących do egzaminów czeladniczych 

 

11 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

 

12 
Liczba utworzonych w projekcie Punktów Informacji i 
Kariery 

 

13 
Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

 

14 Liczba uczniów objętych szkoleniami/warsztatami  

 

 

Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS 
 
 Lp. Nazwa  

Dane 
podstawowe 

1 Nazwa instytucji 
 

2 NIP   

3 REGON  

4 Typ instytucji  

5 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)  

6 Wielkość instytucji  

Dane 
teleadresowe 

7 Ulica  

8 Nr budynku  

9 Nr lokalu  



 

 

 

 

10 Miejscowość  

11 Obszar  

12 Kod pocztowy  

13 Województwo  

14 Powiat  

15 Telefon kontaktowy  

16 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Szczegóły 
wsparcia 

17 
Rodzaj przyznanego wsparcia  
(Zgodnie z Regulaminem-  Rodzaj przyznanego 
wsparcia) 

 

18 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

19 Data zakończenia udziału w projekcie  

20 
Czy wsparciem zostali objęci pracownicy 
instytucji 

 

21 
Liczba osób objętych wsparciem w 
ramach instytucji 

 

 
 
 
Załącznik nr 1 Rodzaj przyznanego wsparcia 
 

Priorytet Rodzaj przyznanego wsparcia 

X Edukacja 
dla rozwoju 

regionu 
 

1. Utworzenie PIK. 

2. Doposażenie pracowni zawodowych. 

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz, że są mi znane wszelkie 

konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

……….……, dnia …………….…             ………................................................................. 
                                                                   Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

                          oraz pieczęć instytucji                                                                              

 


