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 Załącznik nr 1 do „Regulaminu uczestnictwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu 

województwa lubuskiego w projekcie nr POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „Standardy obsługi 

inwestora w województwie lubuskim" 

 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JST 

 
do udziału w Projekcie POWR.02.18.00-00-0002/19  

 
pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”. 

 
Niniejszym deklaruję udział instytucji 

Nazwa instytucji  

NIP  

REGON  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

Nr telefonu  

Kod pocztowy  

E-mail  

 
w projekcie „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Do udziału w projekcie pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” 

oddelegowany/-ch zostanie….…………………(liczba) pracownik/-ów JST, spełniających kryteria 

rekrutacyjne do projektu. 

2. Zapoznałem/-am się z regulaminem, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

3. Wyrażam gotowość do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  

w zakresie realizacji i ewaluacji projektu oraz z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badanie 
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ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu, 

który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą. 

4. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. JST posiada ofertę inwestycyjną typu greenfield (teren zielony) lub brownfield (obiekt 

przemysłowy) przeznaczona pod działalność przemysłową, usługową, magazynową, mieszkaniową 

(developerską), turystyczną lub handlową kierowaną do przedsiębiorcy w ilości…………………. 

6. Dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym JST są zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym. 

 

 
 
 

Uczestnicy projektu oddelegowani do udziału w Projekcie  
pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” 

 

Lp. 
Imię i nazwisko Stanowisko 

Numer telefonu , 
Adres e-mail 

Rodzaj stanowiska  

1    Kadra kierownicza/ 
Pracownik urzędu* 

2    Kadra kierownicza/ 
Pracownik urzędu* 

3    Kadra kierownicza/ 
Pracownik urzędu* 

 
 

 

 

………………………………....                            ……………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA    CZYTELNY PODPIS OSOBY 

UPRAWNIONEJ DO ZGŁOSZENIA JST  
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE* 

 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 

 


