KONKURS GOSPODARCZY
STAROSTY RADOMSKIEGO „PERŁA POWIATU”
w kategorii:
„MAŁA FIRMA ROKU”
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Pieczęć zgłaszającego (adresowa z telefonem i faxem):

ZGŁASZAM UDZIAŁ:
Pełna nazwa firmy zgłaszanej:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__
Adres firmy zgłaszanej:
Kod pocztowy: I__I__I – I__I__I__I
Ulica:
Telefon/fax (Nr kierunkowy):

Miejscowość:
N r domu:

I__I__I – I__I__I__I__I__I__I__I
e-mail:

Produkcja

http://

Usługi

Handel

Inna (jaka?) ...........................................................

Osoba zarządzająca firmą ( Nazwisko i imię; telefon):
………………………………………………………………..….……… tel. …………..………………………….

………………………………………………………….
data / czytelny podpis zgłaszającego

Zarejestrowano dnia: .......................................

KONKURS GOSPODARCZY
STAROSTY RADOMSKIEGO „PERŁA POWIATU”
w kategorii:
„MAŁA FIRMA ROKU”
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
Pełna nazwa przedsiębiorcy: .................................................................................................
......................................... rok założenia: .....................
Dokładny adres: .....................................................................................................................
............................................................. tel.: .....................................fax: ...............................
Nazwisko i imię osoby zarządzającej: ....................................................................................
Podstawowe dziedziny działalności: ......................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Dane podstawowe dotyczące wyników ekonomicznych kandydata:
w 2009 r.

w 2010 r.

w 2011 r.

Ilość zatrudnionych
Sprzedaż w zł
Rentowność w % (netto)
Eksport w €
Środki przeznaczone na inwestycje w zł

Dane uzupełniające – dodatkowe:
Środki przeznaczone na ochronę środowiska w zł
Środki na działalność prospołeczną i charytatywną w zł
Środki przeznaczone na innowacje i podnoszenie jakości

Posiadane certyfikaty i znaki jakości przyznane w okresie ostatnich 5 lat:
Nazwa certyfikatu

Instytucja wydająca

Rok

Uwaga: dane zawarte w tabelach używane będą wyłącznie dla potrzeb prac Kapituły
Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Posiadane nagrody i wyróżnienia przyznane w okresie ostatnich 5 lat:
Instytucja przyznająca

Nazwa

Rok

Posiadane patenty, własne rozwiązania, nowoczesne technologie i produkty
wdrożone i uzyskane w okresie ostatnich 5 lat:
Nazwa opracowania

Rok wdrożenia

Przynależność do związków, zrzeszeń, organizacji bądź stowarzyszeń:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pozyskane środki unijne:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Załączniki do ankiety:
Informacja o innych osiągnięciach nie uwzględnionych we wniosku oraz działalności
prospołecznej i charytatywnej (nie więcej niż 1 strona).

..............................................................................
Podpis i pieczęć zgłaszającego
.............................................. dnia ..............................................

Uwaga!
Wnioski wypełnione oraz podpisane przez zgłaszającego wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami należy złożyć w siedzibie organizatora:
Starostwo Powiatowe w Radomiu
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
ul. Domagalskiego 7
26 – 600 Radom
I piętro, pokój nr 108
lub przesłać pocztą z dopiskiem: Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2012 r.

