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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pt. SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! 

Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/18 

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy   

Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Beneficjent: Fundacja ECO-INNOVA, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12 

L.p  Lp. Nazwa  

I 
Dane 

Podstawowe 

1.  Imię   

2.  Nazwisko  

3.  
Data i miejsce 

urodzenia 
 

4.  
Wiek w  momencie 

składania formularza 
 

5.  PESEL  

6.  Wykształcenie  

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)                                
 podstawowe (na poziomie szkoły podstawowej) (ISCED 1)                                            
 gimnazjalne (na poziomie szkoły gimnazjalnej) (ISCED 2)                                
ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa) 
(ISCED 3) 
  policealne (szkoły policealne) (ISCED 4) 

II 
Adres 

zamieszkania 

1 Ulica  

2 Nr domu/ Nr lokalu  

3 Miejscowość  

4 

Obszar wg stopnia 

urbanizacji 

(DEGURBA): 

miejski wiejski 

  

5 Kod pocztowy  

6 Powiat   

7 Województwo  

III 
Dane 

kontaktowe 

1 
Numer telefonu 

kontaktowego 
 

2 Adres e-mail  

IV Kryteria podstawowe i  dodatkowo punktowane (proszę zaznaczyć) 
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Kryteria podstawowe formalne: 

 osoba  w wieku 15-29 lat, 

 osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów (podkreślić właściwy powiat):  

kłodzki, wałbrzyski ziemski, Wałbrzych, Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski, ząbkowicki, polkowicki, lubiński, głogowski. 

 osoba przynależy do kategorii NEET definicja *)oraz jest osobą która: (podkreślić właściwe): 

- opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), lub 

- opuściła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), lub 

- opuściła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  lub  Specjalny Ośrodek Wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu), lub 

- zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej) 

Kryteria dodatkowo punktowane: 

 osoba z niepełnosprawnością (+5 pkt.)  

  osoba długotrwale poza rynkiem pracy (+2 pkt.)  (tj. w przypadku osób poniżej 25l.-osoba pozostające poza  rynkiem pracy 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy; w przypadku osób w wieku 25-29l.- osoba pozostające poza rynkiem pracy nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 m-cy) 
 

 osoba bez kwalifikacji (+3 pkt.) 

 osoba bez stażu zawodowego (+3 pkt.) (tj. osoby, które dotychczas nie podejmowały zatrudnienia w ramach umów z 

pracodawcami) 

Uwaga: kryteria podstawowe formalne są ocenianie metodą „spełnia-nie-spełnia”, kryteria dodatkowo punktowane  mają 

przyznane punkty zgodnie ze wskazaniem. 

V Oświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe i wypełnić ) 

Oświadczam, iż jestem: 

 osobą w wieku 15 - 29 lat, zamieszkującą na terenie powiatu …………………….. 

 osobą należącą do grupy NEET 

 osobą długotrwale poza rynkiem pracy  

 osobą bierną zawodowo  

 osobą z niepełnosprawnością 

 osobą bez stażu zawodowego 

 osobą bez kwalifikacji  

 uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszej FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM są zgodne z prawdą 

 świadomy/a, że złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 

udziału w projekcie 
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 poinformowany/a o tym, że Projekt SIEGNIJ PO WIECEJ! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy   

 zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  SIĘGNJ PO WIĘCEJ! oraz akceptuję wszystkie 

jego zapisy i postanowienia. 

Oświadczam, iż 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  

o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz zgodnie z 

przepisami RODO obowiązującymi od dnia 25.05.2018r., dla potrzeb projektu SIĘGNIJ PO WIECEJ!, mam świadomość o 

celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, mającym określić moje kwalifikacje do udziału w Projekcie. 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS  

-KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

- RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA  

………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

 Dla osób z niepełnosprawnością załącznikiem do Formularza Zgłoszeniowego jest 

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia). Tak/Nie (niewłaściwe skreślić) 

 Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział osoby w projekcie Tak/Nie (niewłaściwe 

skreślić) 

*)DEFINICJA KATEGORII NETT: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę 

młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub 

bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie 

kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie 

aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie 

formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie 

szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie 
wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 

 

WYPEŁNIA BENEFICJENT: 

OCENA FORMALNA: Kandydat spełnia / nie spełnia *)  kryteria rekrutacji podstawowe i dodatkowo 

punktowane.                                   

Kandydat otrzymuje ….....punktów za kryteria dodatkowo punktowane. 

Data i podpis specjalisty ds. rekrutacji…………………………………………………………….. 

 


