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Załącznik nr 1 do Regulamin Projektu i Rekrutacji w ramach projektu
pn. „POWER zawodowy” nr Projektu POWR.01.02.01-18-0078/18

FORMULARZ
Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie
Projekt „POWER zawodowy” nr Projektu POWR.01.02.01-18-0078/18
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez TRANS – COM Tomasz Stec
okres trwania Projektu: 01.01.2019r. - 30.06.2020r.

Formularz należy wypełnić czytelnie(DRUKOWANYMI literami) w języku polskim, niebieskim długopisem

Dane osobowe:
Imię

Nazwisko

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowoś
ć

Ulica

Nr budynku

Kod pocztowy
PESEL
Adres e-mail:

Nr Lokalu

Data urodzenia

Wiek

Płeć (K/M)
Numer telefonu
(kontaktowy):

Kryteria kwalifikowalności Uczestnika Projektu.
Kandydat oświadcza że:
Należę do grupy osób spełniających kryterium młodzieży NEET, tj.: jestem osobą w wielu 15-29 lat,
która spełnia łącznie trzy warunki:
1) nie pracuję (tj. jestem bezrobotna/ny lub bierna/ny zawodowo),
2) nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
3) nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych finansowanych ze środków publicznych,
potrzebnych do wykonywania pracy)
W okresie ostatnich 4 tygodni brałam/em udział w formie aktywizacji określanej w pkt. 2 i 3 powyżej,
finansowanej ze środków publicznych
Należę do grupy młodzieży wyłączonej z objęcia wsparciem spełniająca definicję „Młodzieży
NEET”, tj.:
osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po
opuszczeniu),
osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po
opuszczeniu),
osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
matki przebywające w domach samotnej matki,
osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
Bądź należę go grupy osób z zakresu: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby
odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
oraz pracujący w ramach umów cywilno – prawnych - wywodzącej się z powyższych grup docelowych

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE
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Wykształcenie:

¨
¨
¨
¨

ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (Brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 - Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 - Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)
W TYM :
¨ Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
¨ Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym

W przypadku zaznaczenia poziomu wykształcenia ISCED 3 lub niższego (2,1,0), oświadczam, że
zgodnie z definicją, jestem osobą o niskich kwalifikacjach 1 (jeśli nie dotyczy, proszę wpisać „n/d” i przejść dalej).

Miejscowość, data

¨
¨

Podpis Kandydata/ki do Projektu

ISCED 4 - Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
ISCED 5 – 8 - Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)

Obecny status na rynku pracy:
Oświadczam, że posiadany przeze mnie status na rynku pracy to:

¨
¨
¨
¨

2

bezrobotna/y , zarejestrowana/y w Urzędzie Pracy,
2

bezrobotna/y , niezarejestrowana/y w Urzędzie Pracy,
3

bierna/y zawodowo , nie tworzę zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna),
Pracujący (w przypadku zaznaczenia, wymagane przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),

W oparciu o Umowę o pracę
Jeśli tak to:

TAK

¨

Cały etat

¨ Część etatu, w wymiarze:

Czy w związku z tą umową Pani/Pana zarobki przekraczają wysokość płacy minimalnej ustalanej na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę :

W oparciu o stosunek cywilno-prawny
Jeśli tak to:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Okres trwania umowy:

Czy w związku z tą umową Pani/Pana zarobki w przeliczeniu na 1 miesiąc przekraczają wysokość płacy
minimalnej ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę :

¨

NIE

Inny (należy wpisać) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doświadczenie zawodowe:
Oświadczam, że zgodnie z definicją4 doświadczenia zawodowego zawartą w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, POSIADAM /NIEPOSIADAM (niewłaściwe skreślić)
doświadczenia zawodowego.

1

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykstałcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) zostałą zawarta w Wytycznych w zakresie
monitorowania postęu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
2
Osoba bezrobotna: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 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 (BAEL), 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 w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
3
Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są̨ uznawani za osoby bierne
zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność́ w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się̨ w ramach urlopu macierzyńskiego lub
urlopu rodzicielskiego), są̨ uznawane za bierne zawodowo, chyba że są̨ zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność́ na
własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność́) nie są̨ uznawane za bierne zawodowo.
4
doświadczenie zawodowe – oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6
miesięcy;
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Czy posiada Pan/Pani specjalne potrzeby w trakcie udziału w projekcie

TAK

NIE

Jeśli TAK, to proszę opisać jakie i uzasadnić:

Jestem, osobą z niepełnosprawnościami (zaznaczyć jeśli dotyczy, oraz jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na
5
przetwarzanie tych danych osobowych, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem o treści jak poniżej)
Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie realizowane będzie w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia
parlamentu europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), tj. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z deklaracji
uczestnictwa w Projekcie, tj. organizacji odpowiednio przygotowanego miejsca szkoleń, stażu, poradnictwa
zawodowego, oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j), w celach statystycznych i archiwalnych.

W przypadku zaznaczenia powyższego, prosimy o podpis pod poniższym
oświadczeniem
ZGODA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH 6
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących szczególnych kategorii danych osobowych
w zakresie danych dotyczących zdrowia, w celu prawidłowej realizacji przewidzianych uczestnictwem w Projekcie form
wsparcia, tj. przeprowadzaniu szkolenia, stażu, poradnictwa zawodowego, w zakresie uwzględniającym szczególne
potrzeby organizacyjne związane z moim stanem zdrowia, przez czas realizacji projektu i obowiązków wynikających
z jego realizacji.
Miejscowość, data: ……………………………………………
Podpis Kandydata/tki do Projektu: ……………………………………………

Świadom y/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oraz
odpowiedzialności m aterialnej (odszkodowawczej) wynikającej z podania nieprawdziwych
danych oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje w zakresie
kwalifikowalności do uczestnictwa w projekcie, posiadanego wykształcenia, statusu na
rynku pracy, posiadanych uprawnieniach, certyfikatach i doświadczeniu zawodowym, oraz
dane i oświadczenia zawarte w załącznikach są prawdziwe i kom pletne.
Przyjm uję do wiadom ości, że inform acje te m ogą podlegać weryfikacji przez upoważnione
instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr
ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
Ponadto oświadczam, iż zapoznałam /em się z treścią Regulam inu Projektu i Rekrutacji i w
pełni akceptuję jego postanowienia.

Miejscowość, data

5
6

Podpis Kandydata/ki do Projektu

należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wypełnić w przypadku zaznaczenia „X” przy oświadczeniu dot. niepełnosprawności
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Administratorem danych osobowych Uczestnika projektu jest:
1.1. Na etapie prowadzenia naboru i rekrutacji: Tomasz Stec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS – COM Tomasz Stec, 36-001
Trzebownisko 928B, , NIP 5170038346, REGON: 180468203,
1.2. Na etapie realizacji projektu w zakresie uczestnictwa, Minister Właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
który jako administrator na podstawie Porozumienia i art. 28 RODO powierzył przetwarzanie danych osobowych Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów,
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail ts.transcom@gmail.com lub pisemnie na adres: TRANS – COM Tomasz Stec, 36001 Trzebownisko 928B z dopiskiem „RODO”, a po dacie zawarcia Umowy uczestnictwa w projekcie, z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając
wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl .
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru i w jego następstwie realizacji projektu pn. „POWER zawodowy”
nr POWR.01.02.01-18-78/18, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz w ramach działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO-WER.
4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER) na podstawie:
4.1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
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, str. 320,
z późn. zm.),
b) 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, str. 470, z późn. zm.),
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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
4.2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
a) powyżej wymienione w pkt. 4.1 lit a), b) i c), a ponadto:
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
5. Pana/Pani dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ul.
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, beneficjentowi realizującemu projekt – Tomasz Stec, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą
TRANS – COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B. Dane te mogą zostać powierzone także podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczyć będą w realizacji projektu na podstawie odrębnych umów (realizacja szkoleń, staż, ubezpieczenie Uczestnika). Pani/a dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta. Dane te mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
6. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych
osobowych niezbędnych, w szczególności do:
7.1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
7.2. celów archiwalnych w interesie publicznym:
8. Mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 20104-2020, Uczestnikowi Projektu nie przysługuje prawo do
usunięcia albo przenoszenia tych danych. Ponadto, Uczestnik ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w RODO –
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul.
Stawki 2 );
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach projektu.
11. Pani/a dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
12. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji, tj. przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych,
o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań
wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz.
217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego
z tego przepisu prawa.
13. Kategorie danych osobowych, które mogą być objęte przetwarzaniem: imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału
w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość
składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
1.
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Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego do projektu

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oraz odpowiedzialności materialnej
(odszkodowawczej) wynikającej z podania nieprawdziwych danych, Oświadczam, że:
1. jestem mieszkańcem /ką województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a mój adres
zamieszkania to:
……………………………………………………………………………………………………………
2. nie prowadzę działalności gospodarczej / posiadam zawieszoną działalność gospodarczą *
3. wszystkie podane przeze mnie w formularzu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie informacje w zakresie
kwalifikowalności do uczestnictwa, w tym przynależności do grupy osób z kategorii NEET, udziału w okresie 4 tygodni
poprzedzających datę złożenia wniosku rekrutacyjnego w finansowanych ze środków publicznych szkoleń lub form
kształcenia, posiadanego wykształcenia, statusu na rynku pracy, posiadanych uprawnieniach, certyfikatach i doświadczeniu
zawodowym, są prawdziwe i kompletne.
4. na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych JESTEM / NIE JESTEM * osobą znajdującą się w trudnej sytuacji
1
finansowej
5. W sytuacji zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie pn. „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18
zobowiązuję się do minimum dwukrotnego przekazania informacji n/t mojej sytuacji po opuszczeniu
projektu oraz o zmianie statusu zawodowego w przypadku podjęcia zatrudnienia tj.:
a. do 4 tygodni od daty zakończenia udziału w projekcie dostarczenia zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu,
wskazującego co najmniej wymiar zatrudnienia i czas trwania stosunku pracy, lub kopii umowy o pracę bądź umowy
cywilno-prawnej albo wydruku CIDG i zaświadczenia z ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej,
oraz
b. do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie: zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu , bądź kopię umowy o
pracę na min. 3 miesiące, na minimum ½ etatu lub kopię umowy cywilnoprawnej na kwotę równą lub wyższą od 3krotności minimalnego wynagrodzenia lub kopię umowy o dzieło na minimum 3-krotność minimalnego
wynagrodzenia.
c. Oświadczenia o otrzymanych ofertach pracy lub kserokopia ofert pracy, która zawiera informację o proponowanym
okresie zatrudnienia oraz inne warunki pracy.
6. na dzień ubiegania się o przyjęcie do udziału w projekcie pn. „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18 JESTEM
/ NIE JESTEM * ubezpieczony/a w KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub/oraz JESTEM / NIE JESTEM
* rolnikiem lub domownikiem rolnika lub/oraz JESTEM / NIE JESTEM * zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczenia
w KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Miejscowość, data

Podpis Kandydata/ki do Projektu

OŚWIADCZENIE
osoby biernej zawodowo
(dotyczy tylko osób, które deklarują że są osobami biernymi zawodowo)
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności
do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo tj.:
- nie jestem gotowy do podjęcia pracy,
- nie poszukuję aktywnie zatrudnienia.

*

NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
Trudna sytuacja finansowa - oznacza dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, który nie przekracza 800 zł netto PLN, a
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł netto PLN.
1

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Miejscowość, data

Podpis Kandydata/ki do Projektu

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego do projektu

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oraz odpowiedzialności
materialnej (odszkodowawczej) wynikającej z podania nieprawdziwych danych, Oświadczam, że:
1. jestem mieszkańcem /ką województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a mój
adres zamieszkania to:
……………………………………………………………………………………………………………
2. nie prowadzę działalności gospodarczej / posiadam zawieszoną działalność gospodarczą *
3. wszystkie podane przeze mnie w formularzu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie informacje w zakresie
kwalifikowalności do uczestnictwa, w tym przynależności do grupy osób z kategorii NEET, udziału w
okresie 4 tygodni poprzedzających datę złożenia wniosku rekrutacyjnego w finansowanych ze środków
publicznych szkoleń lub form kształcenia, posiadanego wykształcenia, statusu na rynku pracy, posiadanych
uprawnieniach, certyfikatach i doświadczeniu zawodowym, są prawdziwe i kompletne.
4. na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych JESTEM / NIE JESTEM * osobą znajdującą się w trudnej
sytuacji finansowej1
5. W sytuacji zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie pn. „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-180078/18 zobowiązuję się do minimum dwukrotnego przekazania informacji n/t mojej sytuacji
po opuszczeniu projektu oraz o zm ianie statusu zawodowego w przypadku podjęcia
zatrudnienia tj.:
a. do 4 tygodni od daty zakończenia udziału w projekcie dostarczenia zaświadczenia pracodawcy
o zatrudnieniu, wskazującego co najmniej wymiar zatrudnienia i czas trwania stosunku pracy, lub kopii
umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej albo wydruku CIDG i zaświadczenia z ZUS potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej, oraz
b. do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie: zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu , bądź kopię
umowy o pracę na min. 3 miesiące, na minimum ½ etatu lub kopię umowy cywilnoprawnej na kwotę równą
lub wyższą od 3-krotności minimalnego wynagrodzenia lub kopię umowy o dzieło na minimum 3-krotność
minimalnego wynagrodzenia.
c. Oświadczenia o otrzymanych ofertach pracy lub kserokopia ofert pracy, która zawiera informację
o proponowanym okresie zatrudnienia oraz inne warunki pracy.
6. na dzień ubiegania się o przyjęcie do udziału w projekcie pn. „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-180078/18 JESTEM / NIE JESTEM

*

ubezpieczony/a w KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

lub/oraz JESTEM / NIE JESTEM * rolnikiem lub domownikiem rolnika lub/oraz JESTEM / NIE JESTEM
zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczenia w KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Miejscowość, data

*

Podpis Kandydata/ki do Projektu

NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
Trudna sytuacja finansowa - oznacza dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, który nie przekracza 800 zł netto PLN, a
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł netto PLN.
1

*

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18
Zawarta w dniu …….- ……-2019 roku pomiędzy:
Tomaszem Stec, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TRANS–COM Tomasz Stec, pod adresem 36-001 Trzebownisko 928B, posiadającym
następujące numery rejestrowe, NIP: 5170038346, REGON: 180468203, zwanym dalej „Beneficjentem”,
a
Panem/Panią ............................................................. zamieszkałym/ą
w ................................................kod pocztowy:.........................przy ulicy ....................................................nr............
nr PESEL ............................................., zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu” lub „Uczestnikiem”.

Beneficjent oraz Uczestnik Projektu zwani są w dalszej części umowy łącznie „Stronami” a każde z nich z osobna również „Stroną”.
W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w Projekcie „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18 realizowanym przez
TRANS-COM Tomasz Stec na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0078/18-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą –Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Rzeszowie, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Strony postanawiają co następuje:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.

§ 1
Postanowienia ogólne
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w Projekcie „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18
Zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (dalej zwanym „Regulamin”) oraz niniejsza umowa.
Biuro Projektu znajduje się w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 928b
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji na rzecz Uczestnika przewidzianych w Dziale VI pkt. 1) Regulaminu form wsparcia
podstawowego w postaci:
a) IPD,
b) Pośrednictwa pracy,
c) Szkoleń, opracowanych zgodnie z IPD, wg zdiagnozowanych potrzeb Uczestników lub zdiagnozowanych potrzeb Rynku pracy,
d) Staży/praktyk zawodowych (jeśli dotyczy),
e) Stypendium szkoleniowego/stażowego (jeśli dotyczy).
Ponad wskazane powyżej formy wsparcia, Beneficjent przewiduje zapewnienie dla części Uczestników projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
przyznanie wsparcia dodatkowego w postaci:
a) Zwrotu kosztów dojazdu na staż,
b) Zwrot kosztów noclegu,
c) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Udział we wszystkich formach wsparcia dla Uczestników jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu.
Przewidziane w ramach Projektu wsparcie zostanie udzielone w terminie do czterech miesięcy od daty przystąpienia do projektu, rozumianej jako data zawarcia
niniejszej Umowy.
§ 2
Oświadczenia Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i niniejszej umowy, akceptuje ich zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w dokumentach rekrutacyjnych min. w Formularzu zgłoszeniowym wraz z
jego załącznikami, oraz w załącznikach do niniejszej umowy są prawdziwe oraz zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie.
Uczestnik Projektu potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie przewidziane w „Regulaminie projektu i rekrutacji”.
Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych mieszczących się w zakresie pojęcia szczególnych kategorii danych, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 – w skrócie „RODO”)
w celu prawidłowej realizacji przewidzianych uczestnictwem w Projekcie form wsparcia, tj. przeprowadzaniu szkolenia, stażu, poradnictwa zawodowego, w zakresie
uwzględniającym szczególne potrzeby organizacyjne związane ze stanem zdrowia, przez czas realizacji projektu i obowiązków wynikających z jego realizacji.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Uczestnik Projektu, o ile pojawi się taka potrzeba, zezwala na nieodpłatne wykorzystanie przez Beneficjenta, w czasie trwania i po okresie realizacji Projektu,
wizerunku Uczestnika do celów związanych z promocją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu. Uczestnik projektu oświadcza, iż ma świadomość, że
wykorzystanie jego wizerunku na zasadach przewidzianych w art. 81 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2018 poz. 1191 – tekst jednolity – z późn. zm.) nie wymaga jego zgody i nie stanowi naruszenia jego dóbr osobistych.
W przypadku poświadczenia przez Uczestnika Projektu nieprawdy w oświadczeniach zawartych w niniejszej umowie oraz dokumentach rekrutacyjnych, oraz
wyrządzeniu z tego tytułu szkody, Beneficjent ma prawo do obciążenia Uczestnika Projektu karą umowną w określającego termin zapłaty wynoszący 7 dni
kalendarzowych od jego dostarczenia.
§ 3
Obowiązki Uczestnika Projektu
Uczestnik zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa w spotkaniach z doradcą zawodowym w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania. Obecność na spotkaniach z doradcą zawodowym
jest obowiązkowa;
b) korzystania ze wsparcia Pośrednika pracy i współdziałania w tym zakresie;
c) udziału w szkoleniu zawodowym zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania zaś Obecność na zajęciach jest obowiązkowa;
d) odbyciu Stażu/praktyki zawodowej trwającej 6 [sześć] miesięcy (jeśli dotyczy);
e) potwierdzania obecności na listach obecności własnoręcznym podpisem;
f) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Beneficjenta;
g) rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz przystąpienie do testów weryfikujących postępy w nauce;
h) potwierdzania odbioru materiałów, skorzystania z cateringu i innych materiałów wydanych uczestnikowi;
i) uczestniczeniu w co najmniej 80% zajęć;
j) wypełniania w trakcie trwania szkoleń, realizacji Projektu ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
k) przystąpienie do egzaminów w ramach odbytych szkoleń/kursów;
l) przystąpienie do egzaminu zewnętrznego certyfikującego w ramach odbytych szkoleń/kursów;
m) informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie;
n) minimum dwukrotnego poinformowania Beneficjenta – zgodnie z ust 2 poniżej - o zmianie statusu zawodowego w przypadku podjęcia zatrudnienia (do 4
tygodni oraz do 3 miesięcy) od daty zakończenia udziału w Projekcie poprzez dostarczenie do Biura Projektu, dokumentu potwierdzającego zmianę statusu
(osobiście lub listownie pod wskazanym adresem oraz e-mailem: ts.transcom@gmail.com).
o) niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o podjęciu zatrudnienia, zmianie statutu na rynku pracy a szczególności o:
i. zawarciu umowy o pracę, mianowania, powołania
ii. zawarciu umowy cywilno-prawnej (min. umowy zlecenie , umowy o dzieło)
iii. podjęciu działalności gospodarczej
iv. awansie w dotychczasowej pracy (zarówno awans stanowiskowy, jak i awans finansowy) – w przypadku Uczestników Projektu, którzy w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami pracującymi,
p) zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych od Beneficjenta, bądź podmiotów współpracujących w ramach realizacji Projektu i poszczególnych
form wsparcia określonych w § 1 niniejszej Umowy, z wyjątkiem informacji które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności stron, są ogólnie
dostępne, były w posiadaniu Stron przed podpisaniem Umowy, lub po uprzednim uzgodnieniu uznane zostaną za jawne.
Uczestnik projektu zobowiązuje się do udzielenia informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie, tj. udziału w kształceniu czy szkoleniu jak
również jego efektów, oraz na temat swojego zatrudnienia, na potrzeby badań ewaluacyjnych, w tym zobowiązuje się do przekazania po zakończeniu udziału w
projekcie informacji potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni
od zakończenia udziału w projekcie oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w
projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału).
Uczestnik Projektu, który w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie był osobą pracującą, zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających
poprawę sytuacji na rynku pracy w postaci zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu, bądź innych dokumentów potwierdzających ten fakt (np. kopia umowy o
pracę/aneksu do umowy o pracę, opisu zakresu czynności lub stanowiska pracy, zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie działalności gospodarczej) w terminie
do trzech (3) miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących poprawę sytuacji na rynku pracy.
Uczestnik projektu zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia o zmianie statusu na rynku pracy, o którym mowa w § 3 pkt. 1 lit. o) w terminie 3 dni roboczych
licząc od dnia zaistnienia takiego zdarzenia
Przez podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika Projektu rozumie się osoby, które w wyniku objęcia wsparciem podjęły zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub
stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej).
Wszystkie nieobecności spowodowane ważnymi przyczynami (np. choroba) muszą zostać usprawiedliwione w Biurze Projektu w terminie do 7 dni od daty
zaistnienia zdarzenia.
Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu. Rezygnacja powinna być złożona wyłącznie w
formie pisemnej .
Z obowiązku uczestnictwa w formach wsparcia objętych Umową zwalnia Uczestnika Projektu jedynie siła wyższa, bądź inna okoliczność, którą Beneficjent
zakwalifikuje jako wystarczającą. Nieuzasadniony brak uczestnictwa w formach wsparcia będzie traktowane jako nieuzasadnione odstąpienie od niniejszej Umowy.
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia (nieuzasadnionej rezygnacji) od niniejszej Umowy przez Uczestnika Projektu lub naruszenia przez niego obowiązków, o
których mowa w niniejszej Umowie oraz Regulaminie Projektu i Rekrutacji, lub rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania (w tym
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10.

11.

12.
13.

14.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

przerwania stażu zawodowego/praktyki zawodowej) Beneficjent ma prawo do naliczenia Uczestnikowi Projektu kary umownej do wysokości rzeczywistych kosztów
jego udziału w Projekcie, nie wyższej jednak niż kwota 14.901,09 zł [słownie: czternaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 09/100 PLN].
Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Uczestnik Projektu wykorzystał pomoc publiczną ze
środków Unii Europejskiej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach niniejszej Umowy lub oświadczył nieprawdę w
dokumentach przedłożonych w celu uzyskania wsparcia w ramach Projektu, Beneficjent ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 14.901,09 zł [słownie:
czternaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 09/100 PLN] wraz z ustawowymi odsetkami licząc od dnia przyznania pomocy.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dokonania zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Beneficjenta, w kwocie wynikającej z
obliczeń wykonanych przez Beneficjenta w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez Beneficjenta
staje się wymagalne z upływem 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go Uczestnikowi Projektu.
W przypadkach o których mowa w § 3 pkt. 7 i 8 Umowy, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny
wystąpienia zdarzeń w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od daty wystąpienia zdarzenia.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się każdorazowo sporządzać i dostarczać Beneficjentowi prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty wymagane przez
Beneficjenta, potrzebne do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. Dokumenty będą dostarczane przez Uczestnika Projektu w terminie i miejscu wskazanym
przez Beneficjenta.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują niniejszą umowę. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie
i oznacza przystąpienie do Projektu.
§ 4
Rezygnacja z udziału w projekcie /Skreślenie z listy uczestników
Beneficjent może w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę z Uczestnikiem Projektu w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny.
Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu. Rezygnacja powinna być złożona wyłącznie
w formie pisemnej.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej do 5 dni kalendarzowych od zakończenia procesu rekrutacji,
lecz nie później niż przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia.
Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę Uczestnictwa w Projekcie w trybie natychmiastowym i obciążyć Uczestnika Projektu karą umowną w wysokości
14.901,09 zł [słownie: czternaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 09/100 PLN] w przypadku gdy:
a) Uczestnik Projektu pozostaje w zwłoce bądź uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie Uczestnictwa w Projekcie lub/oraz
b) wystąpią okoliczności, które z winy Uczestnika Projektu uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie Uczestnictwa w Projekcie.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu Regulaminu
lub/i zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura
Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem wymienionych wyżej osób.
W przypadku zakończenia udziału w Projekcie z powodu podjęcia przez Uczestnika Projektu, będącego w chwili przystąpienia do projektu osobą bierną zawodowo,
zatrudnienia w oparciu o:
a) stosunek pracy na co najmniej 3 miesiące w wymiarze minimum 1⁄2 etatu (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2108 poz. 917 – tekst jednolity – z późn. zm)), lub/i
b) stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025, z późn. zm.))
i.
w tym umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie), której wartość jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia i jest ona zawarta (o ile
określono) na co najmniej trzy pełne miesiące, lub/i
ii.
umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania, a jej wartość jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia;
lub/i
c)

podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.));

uznaje się że Uczestnik Projektu zakończył udział w Projekcie w sposób zgodny z jego założeniami.
7.

1.

2.
3.

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, może być np.:
a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu,
b) kopia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej,
c) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopie dowodów opłacenia należnych składek za 3 miesiące w przypadku prowadzenie
działalności gospodarczej przez co najmniej trzy pełne miesiące następujące po dacie zakończenia udziału w projekcie.
§ 5
Okres trwania umowy
Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony liczony od dnia jej zawarcia do dnia 2020-06-30 lub do dnia zakończenia przez Uczestnika udziału w Projekcie
i realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy w tym po zakończeniu udziału Uczestnika w Projekcie. Zakończenie udziału w Projekcie nie
zwalnia uczestnika z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 lit n) , lit. p), oraz § 3 ust. 2, 3, 13.
Za moment zakończenia udziału w Projekcie Uczestnika, który w chwili przystąpienia do projektu był osobą bierną zawodowo, uznaje się ostatni dzień realizacji
przewidzianych umową form wsparcia (ostatni dzień stażu), o ile nie wystąpią inne okoliczności na podstawie których rozwiązana zostanie Umowa.
Za moment zakończenia udziału w Projekcie Uczestnika, który w momencie przystąpienia do Projektu był osobą pracującą, uznaje się ostatni dzień szkolenia
i przystąpienie do egzaminu o ile nie wystąpią inne okoliczności na podstawie których rozwiązana zostanie Umowa.
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§ 6
Odpowiedzialność
1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki projektu w przypadku:
a) Wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizacje projektu pn. „POWER
zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18 .
b) Skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników w przypadkach określonych w niniejszej Umowie lub/i Regulaminie Rekrutacji i Udziału w Projekcie.
2. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika w związku z realizacją Projektu osobom trzecim.
3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w związku z nieprawidłową realizacją niniejszej Umowy, zarówno powstałych wyniku działania jak i zaniechania
Uczestnika.
§ 7
Poufność
Beneficjent i Uczestnicy Projektu zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczącej drugiej Strony, jakie uzyskane w ramach realizacji
niniejszej Umowy, z wyjątkiem informacji które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności stron, są ogólnie dostępne, były w posiadaniu Stron przed
podpisaniem Umowy, lub po uprzednim uzgodnieniu uznane zostaną za jawne
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Umowa Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Projektu i Rekrutacji, regulamin Konkursu w ramach którego
realizowany jest Projekt (POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18) oraz dokumenty i akty prawne wymienione w rozdziale 1.1 tegoż regulaminu.
3. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Realizatora projektu (Beneficjenta).
5. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń.
6. Zmiany w treści Umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa Uczestnictwa w Projekcie może zostać zmieniona przez Beneficjenta tylko w taki sposób, aby odpowiadała postanowieniom
Umowy o dofinansowanie Projektu. Wprowadzona zmiana będzie miała formę aneksu do Umowy.
8. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
9. Interpretacja postanowień niniejszej umowy musi być zgodna z umową o dofinansowanie zawartej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją pośredniczącą w związku
z realizacją projektu „POWER zawodowy” nr POWR.01.02.01-18-0078/18 .
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................................
Podpis osoby upoważnionej do podpisania

………………………………………..
Podpis Uczestnika Projektu

Załączniki:
1.
Oświadczenia Uczestnika Projektu w zakresie danych osobowych, statusu uczestnika, potwierdzenia prawidłowości danych
2.
Oświadczenie Uczestnika Projektu w zakresie spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie.
3.
Oświadczenie Uczestnika Projektu w zakresie przyjęcia do wiadomości informacji przekazywanych w związku z obowiązkiem informacyjnym
realizowanym na podstawie art. 13 i 14 RODO
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Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE: Dane osobowe Uczestnika Projektu
DANE PODSTAWOWE
1.

Imię

2.

Nazwisko

4.

PESEL

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

¨
¨
¨
¨
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykształcenie
(zaznaczyć x)

ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (Brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 - Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 - Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub
zasadniczej szkoły zawodowej)
W TYM :
¨ Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
¨ Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym
¨ ISCED 4 - Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na
poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
¨ ISCED 5 – 8 - Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
ADRES ZAMIESZKANIA
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Ulica
Numer domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Powiat
Województwo
Obszar
zamieszkania

___ ___ -- ___ ___ ___

¨
¨

9.
10.

Obszar wiejski

1. duże obszary miejskie (o
ludności > 50 000 mieszkańców i
dużej gęstości zaludnienia)

¨

2. małe obszary miejskie
(o ludności > 5 000 i średniej
gęstości zaludnienia)

¨ Obszar miejski
¨ 3. obszary wiejskie
(o ludności < 5 000 i małej
gęstości zaludnienia)

E-mail
Telefon
STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

w związku z przystąpieniem do projektu „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18informuję, iż jestem:
(zaznaczyć odpowiednie - x)

TAK
Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

¨

NIE

¨

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oraz odpowiedzialności
materialnej (odszkodowawczej) wynikającej z podania nieprawdziwych danych, Oświadczam, że w/w dane są
zgodne z prawdą. 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.

Miejscowość, data

Podpis Uczestnika Projektu
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Informujemy, iż istnieje możliwość, prawo odmowy podania danych wrażliwych.
W związku z prawem odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego
2
oświadczam, iż odmawiam / nie odmawiam podania danych wrażliwych dotyczących mojego
statusu społecznego.
STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHW ILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
w związku z przystąpieniem do projektu „Postaw na praktykę, szkolenie + staż = zatrudnienie” nr
projektu POWR.01.02.02-18-0080/16 informuję, iż jestem:
(zaznaczyć odpowiednie - x)

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osobą obcego pochodzenia
Osobą z niepełnosprawnościami
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej [innej niż wymienione powyżej]

TAK

NIE

¨
¨
¨

¨
¨
¨

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oraz odpowiedzialności
materialnej (odszkodowawczej) wynikającej z podania nieprawdziwych danych, Oświadczam, (w przypadku
podania danych powyżej) że w/w dane są zgodne z prawdą. 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.
Miejscowość, data

Podpis Uczestnika Projektu

OŚWIADCZENIE:
w przedmiocie potwierdzenia prawidłowości informacji podanych na etapie rekrutacji
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane
i informacje podane przeze mnie w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych tj. w Formularzu Zgłoszeniowym
i w jego załącznikach do projektu pn „POW ER zawodowy” o nr POW R.01.02.01-18-0078/18, a także
oświadczenia złożone do w/w formularza nie zmieniły się i są takie same na dzień rozpoczęcia przeze mnie
pierwszej formy wsparcia podanej w tabeli powyżej. To znaczy, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do
uczestnictwa w projekcie
Data złożenia dokumentów
rekrutacyjnych
Data rozpoczęcia udziału w projekcie –
data pierwszej formy wsparcia

Miejscowość, data
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niewłaściwe skreślić

Podpis Uczestnika Projektu
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Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w
projekcie:
1.

Oświadczam, że NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ* do

grupy osób spełniających kryterium

młodzieży NEET, tj.:
1.1. Jestem osobą w wielu 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
1.1.1. nie pracuję (tj. jestem bezrobotna/ny lub bierna/ny zawodowo),
1.1.2. nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
1.1.3. nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy finansowanych ze środków publicznych).

2. W okresie ostatnich 4 tygodni BRAŁAM /EM / NIE BRAŁAM /EM * udziału w formie
aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w postaci kształcenia formalnego w trybie
stacjonarnym, lub pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy.
3. UCZESTNICZĘ/NIE UCZESTNICZĘ * w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
4. UCZESTNICZĘ/NIE UCZESTNICZĘ * w kształceniu formalnym w trybie niestacjonarnym.

Oświadczam, że NIE NALEŻĘ/NALEŻĘ* do grupy młodzieży wyłączonej z objęcia wsparciem spełniająca
definicję „Młodzieży NEET”, tj.:
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po
opuszczeniu),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po
opuszczeniu),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
Bądź go kategorii osób z zakresu: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące
z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów cywilno – prawnych - wywodzącej się z powyższych grup docelowych
5. Oświadczam, że w chwili przystąpienia do Projektu JESTEM /NIE JESTEM* ,(a w przypadku osób
pracujących) NIE DOTYCZY*, Osobą bierną zawodowo , tj. w chwili obecnej nie tworzę zasobów siły
roboczej (nie pracuję i nie jestem bezrobotny) i nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy, ani nie jestem
osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

6. JESTEM /NIE JESTEM* zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub stosunek
cywilnoprawny, gdzie m oje zarobki nie przekraczają płacy m inim alnej.
7. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Projektu i Rekrutacji i w pełni akceptuję jego
postanowienia.
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje podane przeze mnie na etapie rekrutacji i zawierania Umowy
mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje na podstawie krajowych rejestrów (np. ZUS,
PUP, US) pod względem ich zgodności z prawdą.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia
wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane podane w niniejszym
dokumencie, oświadczeniu są zgodne z prawdą.

Miejscowość, data

Podpis Kandydata/ki do Projektu

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

* niepotrzebne skreślić

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Umowy uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18 przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
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, str. 320, z późn. zm.),
b) 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, str. 470, z późn. zm.),
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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
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,
b) 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,
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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie – ul.
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt – Tomasz
Stec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRANS – COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B (nazwa i adres beneficjenta)
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta mogą uczestniczyć w realizacji projektu po podpisaniu stosownych umów dotyczących
przetwarzania danych osobowych i zachowania ich w poufności. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu,
data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych
osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych
osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER) na podstawie :
1) 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,
2) 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,
3) 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, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza
11, 35-055 Rzeszów (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Tomasz Stec, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą TRANS – COM Tomasz Stec, 36-001 Trzebownisko 928B (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom,
które na zlecenie beneficjenta mogą uczestniczyć w realizacji projektu po podpisaniu stosownych umów w zakresie przetwarzania danych
osobowych i zachowania ich w poufności. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w
ramach PO WER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*
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ANKIETA
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

IDENTYFIKACJA POTRZEB
Czy uważa Pan/i, że przez zdobycie nowej wiedzy w ramach projektu zrealizuje Pan/i potrzebę
samorozwoju ?
Tak
Nie,
Nie wiem
Czy udział w szkoleniu wpłynie na poprawę Pani/a sytuacji finansowej ?
Tak
Nie,

Nie wiem

Czy udział w projekcie pozwoli Pani/u na poprawę warunków zatrudnienia ?
Tak
Nie wiem
Nie,

Nie dotyczy (nie pracuję)

Oczekiwania zawodowe: Preferowane stanowisko – maksymalnie 2 pozycje:
Pracownik fizyczny

Prezes/Dyrektor

Specjalista

Kierownik/Manager

Inne (należy wpisać jakie): ……………………………

Preferowane branże – maksymalnie 5:
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferowana lokalizacja pracy:
w miejscu zamieszkania

w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania

w odległości do 10 km od miejsca zamieszkania

w obrębie województwa

MOTYWACJA
Decyduje się Pani/Pan na udział w projekcie z uwagi na:
chęć zdobycia nowych kwalifikacji
chęć zmiany pracy na lepiej opłacaną
chęć poszerzenia wiedzy w konkretnym
zawodzie

perspektywę lepszego wypełniania obowiązków
służbowych

chęć zadbania o rozwój zawodowy

możliwość poznania nowych osób, nawiązania
kontaktów

chęć zdobycia stabilnego zatrudnienia
(w oparciu o umowę o pracę)

inne (wypisać jakie): ……………………………………………………………………………………………………………

Proszę określić na jakim poziomie ocenia Pani/Pan potrzebę udziału w projekcie
(Skala od 1 do 5, gdzie 1= nie potrzebuję, 5 = zdecydowanie potrzebuję)

1

2

3

4

5

Projekt „POWER zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0078/18
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
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Jeśli jest Pani/Pan osobą bierną zawodowo, proszę określić swój poziom motywacji do
znalezienia zatrudnienia:
brak

niska

przeciętna

wysoka

nie dotyczy

Jeśli jest Pani/Pan osobą pracującą, proszę określić swój poziom motywacji do zmiany
warunków zatrudnienia:
brak

niska

przeciętna

wysoka

nie dotyczy

Proszę podać 6 przykładowych miejsc pracy gdzie chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć
zatrudnienie:
NAZWA
ADRES

Proszę ocenić Pani/Pana znajom ość języków obcych:
Początkujący

Średnio
zaawansowany

Zaawansowany

Biegły

Nie dotyczy

Angielski
Niemiecki
Inny, (wpisać jaki)
……………………………

………………………………
Miejsce i data

……………………………………..
Podpis Kandydata do Projektu

