Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu i rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt „Kierunek praca!”
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
nr Projektu POWR.01.02.01-18-0039/18
Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
realizowany przez ISOFT Grzegorz Lasek
Okres realizacji projektu: od 02.01.2019 do 30.06.2020
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych wrażliwych (tj. osoby z
niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej)

Formularz należy wypełnić czytelnie w języku polskim, niebieskim długopisem

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko
Imię
Płeć

mężczyzna

kobieta

PESEL
TAK………..................................................

Osoba z niepełnosprawnościami1

(proszę podać stopień niepełnosprawności)

NIE
Odmowa podania informacji

DANE KONTAKTOWE/Miejsce zamieszkania2
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy

Nr lokalu

Nr domu
-

Poczta
obszar miejski

Obszar zamieszkania

obszar wiejski3

W TYM:
miasto średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze4

1

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej proszę dołączyć kserokopię orzeczenia.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem
urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały
przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin zamieszczone na stronie internetowej EUROSTAT:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012")
4
Miasta średnie – miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów
(tzw. miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze) tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
2
3
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Narodowość

Telefon kontaktowy

E-mail
Adres do
korespondencji
(jeżeli jest inny niż
zamieszkania)

WIEK KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
jestem w wieku 15-29 lat
WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Oświadczam, iż posiadam następujące wykształcenie:
ISCED 0 - Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 - Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 - Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 - Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej
szkoły zawodowej)
W TYM:
kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym
ISCED 4 - Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
ISCED 5 - 8 - Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO
PROJEKTU
Oświadczam, iż posiadam następujący status na rynku pracy:
jestem osobą bierną zawodowo
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
1. Kryteria formalne
posiadanie statusu osoby biernej zawodowo, zam. na terenie województwa podkarpackiego
(oświadczenie uczestnika)
wiek 15-29 lat (oświadczenie/dowód osobisty)
osoby niespełniającej kryteriów grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. 5–
(oświadczenie).
5

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin
naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy
zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w
instytucjach pieczy zastępczej,
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2. Kryteria dodatkowe
zam. obszary wiejskie – 2 pkt (oświadczenie weryfikowane z dowodem osobistym lub
potwierdzeniem zameldowania)
niepełnosprawne – 5 pkt. (orzeczenie o niepełnosprawności)
Odmowa podania informacji
bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt. (oświadczenie)
z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym – 2 pkt. (oświadczenie)
kobiety – 5 pkt.
byli uczestnicy projektu z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO – 2 pkt (oświadczenie)
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne.
Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje
(np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod
względem ich zgodności z prawdą.
……………………………………………….
(data i czytelny podpis Kandydata)

INFORMACJE DODATKOWE
Posiadane uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo
jazdy, obsługa komputera, kursy):

OCZEKIWANIA ZAWODOWE
Preferowane stanowisko – maksymalnie 2 pozycje:
Pracownik fizyczny
Specjalista
Pracownik biurowy
Kierownik
Inne (należy wpisać jakie) ………………………………
Preferowane branże – maksymalnie 3:
………………………………………………………………………………………………………
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
z ulotek lub plakatów
ze strony internetowej firmy ISOFT Grzegorz Lasek
z mediów społecznościowych
od znajomych
poprzez uczestnictwo w innym projekcie
z innych źródeł (jakich?) …………………………………………
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OŚWIADCZENIA
Oświadczam że:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.






z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem
kwalifikacji zawodowych,
zapoznałam/-em się z pełną dokumentacją projektu, w szczególności z przyjętymi kryteriami kwalifikacji
do udziału w projekcie „Kierunek praca!” oraz Regulaminem projektu i rekrutacji w projekcie pt.
„Kierunek praca!” i akceptuję ich zapis, oraz oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte
w Regulaminie projektu i rekrutacji w projekcie „Kierunek praca!”
dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe,
zostałam/-em poinformowana/-y, iż dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym, zbierane są w celu
gromadzenia informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia EFS,
zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ głosu/ wypowiedzi przez
Beneficjenta dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu. Zrzekam
się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Beneficjenta z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/ głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone w
oświadczeniu,
zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją Projektu w jego trakcie i
po zakończeniu,
nie jestem rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS posiadającym 2 lub więcej hektary
przeliczeniowe gruntu.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym tzw. danych wrażliwych zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 przez Beneficjenta projektu do celów związanych z przeprowadzeniem
rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się
Beneficjenta obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie)
wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Kierunek praca!”. Moja zgoda obejmuje również
przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
lub podmiot przez niego upoważniony zgodnie z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1
lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020 na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. do celów
sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam(em) udział.

………..………………………

………………………………………………………
(Podpis Kandydata)

(Miejscowość, data)
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