FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Praca 30 plus”
Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych
(Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty)
Data i godzina wpływu dokumentów:
Podpis osoby przyjmującej dokumenty:
Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony samodzielnie, DRUKOWANYMI LITERAMI. Należy
wypełnić wszystkie wymagane pola.
Niekompletne formularze zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dane Osobowe:
Nazwisko
Imię
PESEL

Płeć

K

M

Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania1:
Województwo
Powiat
Obszar



Miejski



Wiejski

Gmina
Miejscowość/Poczta
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Zgodnie z Rozdziałem II Art. 25. Kodeksu Cywilnego „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
Serwis Kadr
Ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Św.
Tel:0-41 389-49-00
www.serwiskadr.pl
1
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Telefon stacjonarny



Nie posiadam

Telefon komórkowy



Nie posiadam

Adres e-mail



Nie posiadam

Wykształcenie:


BRAK – ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia)



PODSTAWOWE – ISCED 1 (szkoła podstawowa)



GIMNAZJALNE – ISCED 2 (gimnazjum)



PONADGIMNAZJALNE – ISCED 3 (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)



POMATURALNE – ISCED 4 (szkoła policealna)



WYŻSZE – ISCED 5-8

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie, tj.:


Jestem osobą powyżej 30 roku życia



Jestem osobą zamieszkującą powiat ostrowieckie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu)
Jestem osobą długotrwale bezrobotną, tj pozostaję bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12
miesięcy



Osoba bezrobotna2 zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy:


osoba długotrwale3 bezrobotna



inne

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy:


osoba długotrwale bezrobotna



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)
2
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Osoba bierna zawodowo4:


inne



 osoba nieuczestnicząca
w kształceniu lub szkoleniu

osoba ucząca się

Doświadczenie zawodowe:


Posiadam doświadczenie zawodowe



Nie posiadam doświadczenia zawodowego

Jeśli posiada Pan/Pani doświadczenie zawodowe proszę podać na jakim/-ich stanowisku/-ach oraz podać
staż pracy w latach (miesiącach):

Byłem / byłam Uczestnikiem projektu z zakresu włączania społecznego w ramach celu 9 RPO
na lata 2014 -2020


Tak



Nie

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


Tak



Nie



Odmowa podania
informacji



Odmowa podania
informacji



znaczym

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:


Tak



Nie

Osoba z niepełnosprawnościami:


Tak



Nie

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu:


lekkim



umiarkowanym

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.
4

Projekt „Praca 30 plus” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej:


Tak





Nie

Odmowa podania
informacji

Analiza potrzeb pod kątem osób z niepełnosprawnościami:


Sala bez barier architektonicznych



Dostosowanie akustyki



Inne uwagi:



Dostosowanie infrastruktury komputerowej



Dostosowanie formy przygotowania
materiałów szkoleniowych i dydaktycznych

Jestem zainteresowany/a udziałem w kursie zawodowym:


"Spawacz MAG i TIG"



"Magazynier z obsługą wózka widłowego"



"Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"



"Pracownik ds. kadr i płac"



"Operator obrabiarek CNC"

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
– 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

całym

wsparciu,

równocześnie

w

przypadku

rezygnacji

z

uczestnictwa

w projekcie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Realizatora Projektu,
– zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,
– zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
– świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż wszystkie dane zawarte
w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą na dzień złożenia niniejszego formularza,
– zapoznałem/łam się z regulaminem projektu oraz rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję ich treść,
– wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w Formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji,
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– zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; moje dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu oraz mogą zostać udostępnione innym
podmiotom

w

celu

ewaluacji,

jak

również

w

celu

realizacji

zadań

związanych

z

monitoringiem

i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego; mam prawo dostępu
i wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania,
–

zostałem/am

poinformowany/a,

że

Projekt

jest

współfinansowany

ze

środków

Unii

Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
Jednocześnie oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych
projektach

współfinansowanych

przez

Unię

Europejską

w

Ramach

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:
1. Klauzula informacyjna w związku z uczestnictwem w projekcie - klauzula informacyjna RODO
2. Zaświadczenie z PUP lub Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej

………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………
czytelny podpis

Projekt „Praca 30 plus” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Projekt „Praca 30 plus” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego – klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna w związku z uczestnictwem w projekcie
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych będzie Beneficjent Projektu.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: tomasz.mazur@serwiskadr.pl
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe są niezbędne
dla realizacji w projektu pn. „Praca 30 plus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Numer i nazwa Działania:
RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Numer i nazwa
Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
(projekty konkursowe), współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. i będą
przetwarzane na podstawie:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
d) 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, t.j. z późn. zm.);
e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., wyznaczającego
kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności,
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego – umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 listopada 2014 r.,
g) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Praca 30 plus”, w szczególności potwierdzania
kwalifikowalności

wydatków,

udzielania

sprawozdawczości oraz działań
z

Europejskiego

wsparcia

informacyjno–

Funduszu Społecznego

(EFS)

uczestnikom

promocyjnych

Projektu,
w

oraz zapewnienia

ewaluacji,

ramach RPO
realizacji

WP

monitoringu,
2014-2020,

obowiązku

kontroli,

audytu,

współfinansowanego

informacyjnego

dotyczącego

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020,
współfinansowanego z EFS. Następnie dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
h) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Beneficjenta Projektu oraz mogą zostać powierzone do przetwarzania
podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.
i) Odbiorcą moich danych osobowych będą:
a. instytucje pośredniczące;
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b. podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu;
c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcą usług informatycznych).
Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Beneficjentem Projektu i tylko zgodnie z jej poleceniami.
j) Dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia
obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.
k) W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnicy Projektu przekażą beneficjentowi dane dotyczące
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji.
l) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnicy udostępnią dane dotyczące statusu na rynku pracy.
m) Uczestnicy Projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
n) Uczestnicy Projektu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
o) Podanie danych osobowych przez Uczestników Projektu jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków związanych
z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie.
p) Dane osobowe Uczestników Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).

………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………
czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o statusie osoby długotrwale
bezrobotnej

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ
Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w związku aplikowaniem do udziału w projekcie pn. „Praca 30 plus”, realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej:
RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Numer i nazwa Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe),
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oświadczam, że na dzień składania formularza rekrutacyjnego jestem osobą długotrwale bezrobotną, tj.
jestem osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………
czytelny podpis
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