Załącznik nr 1 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Projekt „Staż i szkolenie szansą na zatrudnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzką Agencję rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. na
podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0050/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą formularz:
Imię i Nazwisko :
Data przyjęcia Formularza:
Godzina przyjęcia Formularza:
Numer referencyjny Formularza:

BARR/7.1/............/2019
Skrót Beneficjenta/Działanie/symbol/numer
identyfikacyjny/rok

Podpis osoby przyjmującej Formularz:

UWAGA
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól.
Formularz należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie
(nie należy łączyć sposobów wypełnienia formularza).
W przypadku odręcznego wypełnienia prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI
literami oraz niebieskim długopisem (czytelnie).
Formularz należy parafować na każdej stronie oraz podpisać (niebieski długopis).
W przypadku, gdy któreś z pól nie dotyczy należy je opatrzyć adnotacją „nie dotyczy”.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O KANDYDACIE
1. Nazwisko i Imię/Imiona

2. Data urodzenia
……./……./……….
dd/mm/rrrr
3 Płeć
mężczyzna

kobieta
4. Adres zamieszkania
Ulica, nr domu/nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Gmina/Powiat/Województwo

/

5. Miejsce zamieszkania
obszar wiejski,
obszar miejski
6. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)

7. Telefon domowy
8. Telefon komórkowy
9. Adres e-mail
10. PESEL

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

/

11. Wykształcenie
wyższe (uzyskany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub doktora)
pomaturalne (ukończona szkoła policealna, ale nieukończone studia wyższe; każda szkoła po zdaniu matury)
ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe)
gimnazjalne
podstawowe
brak

12. Informacje dodatkowe (Proszę zaznaczyć x w odpowiedniej kratce, jeśli dotyczy)

osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
osoba z niepełnosprawnościami

osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
odmowa podania informacji

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

CZĘŚĆ II - ANKIETA DOTYCZĄCA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH UCZESTNIKA
PROJEKTU (KANDYDATA)
1. Status uczestnika na rynku pracy (Proszę zaznaczyć x w odpowiedniej kratce).

osoba bezrobotna, w tym:
osoba długotrwale bezrobotna

2. Kryteria kwalifikacyjne/punktowe (Proszę zaznaczyć x w odpowiedniej kratce.)
osoba powyżej 29 roku życia, w tym:

kobieta,
osoba powyżej 50 roku życia
osoba niepełnosprawna
osoba długotrwale bezrobotna
osoba o niskich kwalifikacjach (posiadająca wykształcenie najwyżej ponadgimnazjalne)
osoba odchodząca z rolnictwa

CZĘŚĆ III – SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE
1. Udziałem w jakim szkoleniu/kursie zawodowym byłby/-aby Pan/-i zainteresowana? (Proszę podać
maksymalnie 3)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

CZĘŚĆ IV – ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE
ogłoszenie w prasie
plakaty
ulotki
Źródła informacji o projekcie

strona internetowa
spotkania informacyjno-rekrutacyjne
znajomi
inne (jakie?) ……………………………………………………

CZĘŚĆ V - WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI




Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzędzie Pracy
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
Kserokopie świadectwa/dyplomu potwierdzające posiadane wykształcenie (potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (jeśli dotyczy)

CZĘŚĆ VI – OŚWIADCZENIA
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

Oświadczam że1:




nie biorę udziału w innym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską
dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe,
zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminem
organizacji staży zawodowych i akceptuję ich warunki,

Oświadczam ponadto, że2:






1
2

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym tzw. danych wrażliwych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 1000), do celów związanych z przeprowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu, a
także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie).
Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie
zmieniony cel przetwarzania;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione
powyżej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub podmiot przez niego upoważniony
zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2018r. poz. 1000), do celów sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam/em
udział oraz monitoringu i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, przetwarzanych przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. oraz
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,

Niepotrzebne skreślić.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie.
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl





zostałem poinformowana/y, iż administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa
Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu
Województwa Podkarpackiego;
zostałem poinformowana/y, iż administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru:
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister
Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4;

……………………………………………………………………………...………….…………………
(Data złożenia formularza rekrutacyjnego oraz czytelny podpis potencjalnego Uczestnika Projektu)

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

