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2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

DANE INSTYTUCJI PRZYSTĘPUJĄCEJ DO PARTNERSKIEGO ZESPOŁU KOOPERACJI

I. DANE INSTYTUCJI
NAZWA
INSTYTUCJI:
NIP:

REGON:
DANE TELEADRESOWE

ADRES SIEDZIBY:
WOJEWÓDZTWO:

POWIAT:
MIEJSCOWOŚĆ:

GMINA:
ULICA:
NR BUDYNKU:

NR LOKALU:
KOD POCZTOWY:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES KORESPONDENCYJNY INSTYTUCJI
TAKI SAM JAK SIEDZIBY:

□ TAK
□ NIE

WOJEWÓDZTWO:

POWIAT:
MIEJSCOWOŚĆ:

GMINA:
ULICA:
NR BUDYNKU:

NR LOKALU:
KOD POCZTOWY:

II. RODZAJ INSTYTUCJI:
Typ instytucji:

□ Instytucja rynku pracy
□ Instytut naukowo-badawczy
□ jednostka administracji rządowej
□ jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek oświatowych)
□ organizacja pozarządowa
□ organizacja pracodawców
□ ośrodek wsparcia ekonomii społecznej
□ placówka systemu oświaty (w tym):
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□ centrum kształcenia praktycznego
□ centrum kształcenia zawodowego
□ centrum kształcenia ustawicznego
□ podmiot ekonomii społecznej (w tym):
□ podmiot działający w sferze pożytku publicznego
□ podmiot reintegracyjny (WTZ, ZAZ, CIS, KIZ)
□ podmiot sfery gospodarczej
□ przedsiębiorstwo społeczne
□ inne
□ podmiot wykonujący działalność leczniczą
□ prokuratura
□ przedsiębiorstwo (w tym):
□ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ duże przedsiębiorstwo
□ sądy powszechne
□ szkoła
□ szkoła branżowa I stopnia
□ szkoła branżowa II stopnia
□ gimnazjum
□ liceum ogólnokształcące
□ ośrodek wychowania przedszkolnego
□ szkoła artystyczne(w tym ogólnokształcące szkoły muzyczne)
□ szkoła podstawowa
□ szkoła policealna
□ szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
□ technikum
□ zasadnicza szkoła zawodowa
□ inne
□ uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni
□ związek zawodowy
□ inne

III. DANE UCZESTNIKA/ÓW ODDELEGOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ DO
UDZIAŁU W PROJEKCIE
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

FUNKCJA/STANOWISKO

PODPIS UCZESTNIKA

IV. DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH INSTYTUCJĘ:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY/OSÓB
REPREZENTUJĄCYCH INSTYTUCJĘ:

FUNKCJA/STANOWISKO

PODPIS

…………………………………………...
Miejscowość, data

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

