Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0180/16-00
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 - projekty konkursowe

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Przed złożeniem wypełnionego formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
i udziału w projekcie „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” dostępnym na www.parr.pl oraz w Biurze Projektu.

Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą Formularz Rekrutacyjny (PARR S.A.)
Data przyjęcia formularza
Godzina przyjęcia formularza
Numer Aplikacyjny Kandydata (NAK)

PARR/SSZ/7.1/……/……….

Podpis osoby przyjmującej formularz

UWAGA:
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (czytelnie,
drukowanymi literami, kolorem niebieskim) i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany czytelnie przez
Kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych.
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I. DANE PERSONALNE KANDYDATA DO PROJEKTU
Lp.

DANE PERSONALNE

1.

Imię / Imiona

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia

4.

Miejsce urodzenia

5.

Płeć

6.

PESEL

7.

Wiek (kryterium uczestnictwa)

8.

Nr i seria dowodu osobistego

9.

Dowód osobisty wydany przez

Kobieta

1

osoba poniżej 29 roku życia

Mężczyzna

osoba powyżej 29 roku życia

2

Adres zamieszkania (kryterium uczestnictwa )

10.

a
b
c

Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu

d

Kod pocztowy

e
f
g

Województwo
Powiat
Gmina
Adres korespondencyjny

11.

a
b
c
d
e
f
g

Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Województwo
Powiat
Gmina

12.

Telefon kontaktowy

13.

Adres e-mail

3

Poziom wykształcenia
14.

(zaznaczyć „X” we właściwym
miejscu
wybierając
jedno
ostatnie uzyskane wykształcenie
tzn. najwyższe)

Brak (brak formalnego wykształcenia)
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Ponadgimnazjalne (za wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej)
Policealne
Wyższe

1

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba powyżej 29 roku życia, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).
2
Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według
Kodeksu Cywilnego, którego art. 25 mówi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu”).
3
Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
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II. ANKIETA DOTYCZĄCA STATUSU KANDYDATA DO PROJEKTU
Należy zaznaczyć właściwe pole

TAK

NIE

4

Osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie
Pracy przez okres ponad 12 miesięcy od momentu ostatniej w nim rejestracji

Okres zarejestrowania Kandydata w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
(od momentu ostatniej rejestracji)
- powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy

Zaznaczyć „X”
we właściwym
miejscu

5

- powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy
- powyżej 36 miesięcy
III. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

1.

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania
jako osoba bezrobotna oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej
niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego)

...............................................................................
Miejscowość i data

dotyczy

...........................................................................
Czytelny podpis Kandydata

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
1)
zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”
i akceptuję jego warunki,
2)
przyjmuję do wiadomości, że projekt pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020,
3)
przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
się do udziału w projekcie,
4)
jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia,
5)
dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

...............................................................................
Miejscowość i data

...........................................................................
Czytelny podpis Kandydata

4

Osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) liczonych do
dnia złożenia Formularza Rekrutacyjnego do Projektu.
5

Miesiąc liczony jest od dnia ostatniej rejestracji w PUP. Określenie „powyżej” oznacza, że osoba, na dzień złożenia Formularza
rekrutacyjnego, była zarejestrowana w PUP przynajmniej jeden dzień dłużej np. 24 miesiące i 1 dzień.
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ODNOŚNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ
Ja niżej podpisana/-y, świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII,
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, tj. spełniam łącznie
następujące wymogi:




jestem osobą długotrwale bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres ponad
12 m-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji;
jestem osobą powyżej 29 roku życia;
mieszkam na terenie województwa podkarpackiego;

...............................................................................
Miejscowość i data

...........................................................................
Czytelny podpis Kandydata
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