Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA
I.

NUMER REFERENCYJNY
FORMULARZA

DANE PROJEKTU

RPLU.09.01.00-06-0121/16
Nazwa projektu: „Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej”
Oś priorytetowa 9: Rynek pracy,
Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa

(numer kolejny/płeć/miesiąc/rok)

II. DANE OSOBOWE
Nazwisko
Imię (imiona)
PESEL

Płeć

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

☐ Kobieta

☐ Mężczyzna

Adres zamieszkania1/dane kontaktowe
Województwo
Obszar

Powiat
☐ Obszar miejski

☐ Obszar wiejski

Poczta
Ulica/miejscowość

Gmina
Kod pocztowy

Numer domu

Numer lokalu

Telefon stacjonarny

☐ Nie posiadam

Telefon komórkowy

☐ Nie posiadam

Adres e-mail

☐ Nie posiadam

III. WYKSZTAŁCENIE
☐ BRAK (brak formalnego wykształcenia) ISCED 0
☐ PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poz. szkoły podstawowej) ISCED
☐ GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 2
Wykształcenie

☐ PONADGIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej
lub zasadniczej szkoły zawodowej) ISCED 3
☐ POLICEALNE (kształcenie ukończone na poz. wyższym niż kształcenie na poz.
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) ISCED 4
☐ WYŻSZE - kształcenie ukończone na poziomie:
☐ studiów krótkiego cyklu
☐ studiów magisterskich
☐ studiów wyższych licencjackich
☐ studiów doktoranckich
ISCED 5-8

1

Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu.

„Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej”
Projekt realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO
PROJEKTU
☐ BRAK = osoba: ☐ bezrobotna2/ ☐długotrwale bezrobotna3,
☐ niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
☐ zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy (prosimy o
dołączenie kopii zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania)

☐ BRAK = osoba bierna zawodowo4
☐ W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia mniej niż 10 pracowników)
Zatrudnienie

☐ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia mniej niż 50 pracowników)
☐ W ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia mniej niż 250 pracowników)
☐ W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (zatrudnia więcej niż 250 pracowników)
☐ W PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
☐ W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM
☐ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Nazwa miejsca
pracy

….………………………………………………………………………………………………………………

Wykonywany zawód

….………………………………………………………………………………………………………………
V. DANE DODATKOWE

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia

☐ Tak

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem dostępu do
mieszkań

☐ Tak

Osoba z niepełnosprawnościami

☐ Nie

☐ odmowa podania informacji
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie
Jeżeli TAK, proszę zaznaczyć poniżej specjalne potrzeby wynikające z
niepełnosprawności:
☐ Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych
☐ Alternatywne formy komunikacji (tłumacz języka migowego)
☐ Alternatywne formy materiałów szkoleniowych
☐ Inne:
……………………………………………………………………

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są
również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej.
3
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). - Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12
miesięcy).
4
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego
lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego
ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek
rodziny) nie jest uznawana za bierną zawodowo.
2
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Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących

☐ Tak
☐ Nie
Jeżeli tak: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu5:
☐ Tak
☐ Nie

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

☐ Tak

☐ Nie

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

☐ Tak

☐ Nie

Osoba odchodząca z rolnictwa – rolnik lub domownik rolnika6

☐ Tak

☐ Nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej)7

☐ Tak

☐ Nie

☐ odmowa podania informacji

VI. PREFEROWANY ZAKRES SZKOLENIA
Najbardziej
interesuje mnie kurs
(jeden do wyboru):

☐ Specjalista ds. social media, marketingu internetowego i e-Commerce
☐ Specjalista ds. webmasteringu i administrator sieci komputerowych

VII.
DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU
☐ Tak
Osoba zamierzająca starać się o zwrot kosztów dojazdów

☐ Nie

☐ Plakaty, ulotki
Źródło informacji o
projekcie

☐ Strona internetowa
☐ Znajomi
☐ Inne:
……………………………………………………………………………………
☐ Chęć podniesienia kwalifikacji/kompetencji

Motywacja do
uczestnictwa w
projekcie

☐ Chęć zmiany swojej sytuacji i znalezienie zatrudnienia
☐ Inne:
……………………………………………………………………………………

………………………………………

Miejscowość, data

………..………………………………………

Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu

5

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.
Pod pojęciem domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie
domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje na terenie jego gospodarstwa
rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy.
7 Dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, np. jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, posiadam wykształcenie
poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem itp.
6
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JA NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
– zapoznałem/am się z regulaminem projektu „Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej” oraz
akceptuję jego warunki;
– spełniam i akceptuję wszystkie wymogi formalne określone w regulaminie projektu „Biłgorajska
projekt aktywizacji zawodowej” - jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim;
– zostałem/am poinformowany/a, że zajęcia mogą odbywać się w innej miejscowości
niż moje miejsce zamieszkania;
– zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
– zobowiązuję się do przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj.
informacji o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych (kopia certyfikatów potwierdzających uzyskane
kwalifikacje zawodowe), udziału w kursie i kształceniu po opuszczeniu programu, do 4 tygodni od
zakończenia udziału w projekcie;
– deklaruję uczestnictwo w całych wsparciu, równocześnie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Beneficjenta;
– zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych;
– zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie;
– uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym;
– wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
przez Beneficjenta (J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz) na potrzeby realizacji
projektu;
– wyrażam gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie;
– w ciągu trzech miesięcy od zakończeniu uczestnictwa w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy;
– wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, testach, egzaminach sprawdzających poziom
wiedzy oraz innych formach monitoringu realizowanych na potrzeby Projektu;
– wyrażam zgodę na publikację zdjęć/nagrań z Projektu z moim udziałem, na stronie internetowej
Realizatora oraz na innych materiałach promocyjnych Projektu;
– mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane przeze mnie do J&C GROUP Karolina
Chadzypanagiotis-Jurkiewicz stają się własnością Organizatora i nie mam prawa żądać ich zwrotu;
– 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;
– mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………

Miejscowość, data

………..………………………………………

Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORACH:
ZBIÓR NR 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
ZBIÓR NR 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej” wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 dla zbioru nr 1.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5 dla zbioru
nr 2.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 i
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 na podstawie:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217),
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
e. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015),
f. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015),
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych,
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – dotyczy
zbioru nr 1.
b. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu – dotyczy
zbioru nr 2.
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
otrzymania wsparcia w ramach projektu,
5) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
6) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy,
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………

………..………………………………………

Miejscowość, data

Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej”
nr projektu: RPLU 09.01.00-06-0121/16
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………….…….

(i
(imię i nazwisko)
m
ię
legitymująca/y się dowodem osobistym ……………………………..……………………….………...
i
n
zamieszkuję na terenie powiatu biłgorajskiego, pod adresem:
az
w
…………………………….…………………………………………………….………………….……..
is
k
o)
deklaruję zgodę na uczestniczenie w Projekcie: „Biłgorajska
projekt aktywizacji zawodowej”

w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa realizowanym przez J&C Group
Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, na terenie powiatu biłgorajskiego.
Deklaracja powrotu do czynnego życia zawodowego - Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć powrotu do
czynnego życia zawodowego.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/łem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Biłgorajska projekt aktywizacji
zawodowej”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WL 2014-2020.
3. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do uczestnictwa w w/w
Projekcie.
4. Jestem osobą (zaznaczyć właściwe)
bezrobotną
długotrwale bezrobotną
o niskich kwalifikacjach
zamieszkującą na obszarach wiejskich
niepełnosprawną
osobą, która odchodzę z rolnictwa
5. Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu
rekrutacyjnym do Projektu, jak również w innych dokumentach dotyczących Projektu. Jednocześnie
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233§ 1 Kodeksu Karnego
za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.

………………………………………

Miejscowość, data

………..………………………………………

Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
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Oświadczenie o odejściu z rolnictwa
(do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………..…….
(imię i nazwisko)

Data urodzenia …………………………………………….
PESEL …………………………………………………….

oświadczam, że:
1. Jestem osoba zarejestrowaną jako bezrobotnaI, zamieszkuję na terenie powiatu biłgorajskiego, jestem
osobą w wieku 30 lat lub więcejIII.

2. Jestem:
 rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne, które nie przekracza 2 ha przeliczeniowych,
 członkiem rodzinyV osoby posiadającej gospodarstwo rolne, które nie przekracza 2 ha
przeliczeniowych.
3. Zamierzam odejść z rolnictwa/podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.

………………………………………

Miejscowość, data

………..………………………………………

Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu

I

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywizacji ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane
jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są
również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej.
III Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
V Tj. współmałżonek lub domownik.
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Oświadczenie o długotrwałym bezrobociu
(do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………..…….
(imię i nazwisko)

oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną (okres ponad 12 miesięcy) oraz poszukuję pracy i
jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia.

………………………………………
Miejscowość, data

…..………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
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