Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ REKRUTACYJNY
UCZESTNIKA PROJEKTU „MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO AKTYWNI
ZAWODOWO”

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Kraj
Rodzaj uczestnika
Nazwa instytucji

Polska
Indywidualny/Instytucjonalny

4. Imię
5. Nazwisko
6. Pesel
7. Seria i numer dowodu osobistego
8. Płeć (zaznacz właściwe)
9. Wiek w chwili przystępowania do
projektu
10. Wykształcenie (zaznacz właściwe)

 kobieta

 brak
 podstawowe
 gimnazjalne

 mężczyzna

 ponadgimnazjalne
 policealne
 wyższe

11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Miejscowość
15. Ulica
16. Nr budynku
17. Nr lokalu
18. Kod pocztowy
19. Obszar według stopnia urbanizacji
(DEGURBA)
20. Telefon kontaktowy
21. Adres e-mail
22. Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu
*nie ulega zmianie nawet w przypadku powrotu danej
osoby do projektu

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji
PUP
Czy długotrwale? Tak/Nie
 osoba bierna zawodowo

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

27. Przynależność do grupy docelowej
zgodnie RPO WP 2014-2020

 TAK

 NIE

28. Osoba należąca do mniejszości narodowej
lub etnicznej
29. Migrant

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

30. Osoba obcego pochodzenia

 TAK

 NIE

31. Osoba z niepełnosprawnościami

 TAK

 NIE

23. Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań
24. Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących w tym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
25. Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
26. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (tj. wykształcenie niższe niż
podstawowe, byli więźniowie, narkomani,
osoby bezdomne)

……………………………………………………

………………………………………………………

Data, miejscowość

Podpis Uczestnika Projektu lub Opiekuna Prawnego

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:



zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”,
akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim,



spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Mieszkańcy Powiatu
Gdańskiego aktywni zawodowo”



wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie „Mieszkańcy Powiatu
Gdańskiego aktywni zawodowo” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,



zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,



zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie lub staż może odbywać się w innej miejscowości niż
moje miejsce zamieszkania,



zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,



wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych,



wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realizatora Projektu
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu,
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zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia,



zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych
przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,



zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego)
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż dane zawarte
w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

…………………………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu)

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

………………………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis pracownika biura projektów)
(WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA PROJEKTU)

1. Data rozpoczęcia i zakończenia udziału
w projekcie
2. Sytuacja osoby w momencie
zakończenia udziału w projekcie
3. Zakończenie udziału osoby w projekcie
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa
4. Rodzaj przyznanego wsparcia

 TAK

 NIE

5. Data rozpoczęcia/zakończenia udziału
we wsparciu
6. Data podjęcia zatrudnienia/założenia
działalności gospodarczej
7. Nazwa firmy zatrudniającej/PKD
założonej działalności

………………………………………………………..…………………
(data i czytelny podpis pracownika biura projektu)
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