CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „ Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego”
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V – Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Nr-POKL.05.04.02-00-H32/13

Data wpływu formularza do Biura Projektu ……..…………………....................................................……
podpis ..........................................................……
Data rozpoczęcia udziału w projekcie: _ _ / _ _ / _ _ _ _
(wypełnia Specjalista ds. rekrutacji i promocji)
DANE UCZESTNIKA
Imię (imiona):……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Płeć (proszę zaznaczyć właściwe ):
□ Kobieta

□ Mężczyzna

Data i miejsce urodzenia……………………………………….wiek w chwili przystąpienia do projektu:……..
PESEL: …………………………………
Opieka nad dzieckiem do lat 7, lub osobą zależną □ tak

□ nie

DANE KONTAKTOWE
Miejsce zamieszkania (adres) Ulica:…………………………………………………….............Nr domu:…………..Nr lokalu:……………...
Nazwa miejscowości: ………………………………………… Kod pocztowy:……………………………….
Obszar (proszę zaznaczyć właściwe X): wieś.□…………………………………. miasto.□…….…………...
Gmina: ……………………………………….………….Powiat:…………………………………………………
Województwo:…………………………………………………………………………………………………..
Telefon stacjonarny:……………………………….Telefon komórkowy:………………………………………
Adres poczty elektronicznej:………………………………………………………………………………...……

Beneficjent:
Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz
Bioróżnorodnści ul. Partyzantów 19, 21-050
Piaski www.e-klubunesco.pl e-mail:
klubunesco@poczta.onet.pl

Biuro projektu:
ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski
tel.: 81 58-21-312
www.tarczasobieskiego.pl
e-mail: tarczasobieskiego@wp.pl
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Wykształcenie
□ brak

□ podstawowe

□ gimnazjalne

□ ponadgimnazjalne

□ pomaturalne

□ wyższe

Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Proszę zaznaczyć właściwe:
 Bezrobotny

 Zatrudniony. w tym:

W tym:  osoba długotrwale bezrobotna

 rolnik

 Nieaktywny zawodowo

 samozatrudniony

W tym:  osoba ucząca się lub kształcąca

 zatrudniony w administracji publicznej
 zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
 zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
 zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
 zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
 zatrudniony w organizacji pozarządowej

Motywacja kandydata (proszę określić w kilku zdaniach):


Poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie ( od 0 do 10)…….



Dlaczego Pan/Pani jest zainteresowany wzięciem udziału w Projekcie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zainteresowania kandydata
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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OŚWIADCZENIE
1. Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu oraz, że zobowiązuje się do
respektowania zawartych w nim postanowień.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych
wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te
wprowadzane są do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji
korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz określenie efektywności
realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania
tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
3. Wyrażam zgodę na udział w usługach projektowych realizowanych w ramach projektu pt. „Diagnozuj, Debatuj,
Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V- Dobre rządzenie, Działanie 5.4
– Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego oraz publikację mojego
wizerunku
na
stronach
internetowych:
www.e-klubunesco.pl
,
www.instytutrozwoju.com,
www.tarczasobieskiego.pl, www.piaski.pl, www.gorzkow.eu, www.spiczyn.pl, www.wolka.pl oraz podstronach
internetowych założonych na w/w stronach.
4. Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą

……...........……………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika
Załączniki:
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Metryczka grupy inicjatywnej do programu PIN
- wyjaśnienie podstawowych pojęć - słowniczek
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Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ja ……………………………………………………………………………………., niżej podpisana/y deklaruję uczestnictwo w
projekcie ”Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”, realizowanym przez Ekologiczny Klub UNESCO
Pracownia na rzecz Bioróżnorodności (wraz z partnerami: Gminą Gorzków, Gminą Piaski, Gminą Spiczyn, Gminą
Wólka, Instytutem Adaptacji Kulturowej i Językowej Katarzyna Sieńko) w ramach Priorytetu V – „Dobre rządzenie”,
Działania 5.4 - „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałania 5.4.2 - „Rozwój dialogu obywatelskiego”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
• w chwili zgłoszenia do udziału w projekcie oraz w dniu podpisania niniejszej deklaracji spełniam kryteria
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie: „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”,
• moje miejsce zamieszkania (w rozumieniu art. 25 KC*) znajduje się na terenie jednej z gmin: Piaski, Rybczewice,
Spiczyn, Wólka, Gorzków, Mełgiew
• zostałem/am poinformowany/a, że w/w Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
• wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych,
• uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż w/w oświadczenia oraz dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym
składanym na etapie rekrutacji są zgodne z prawdą.
*Art. 25 KC w brzmieniu: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
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CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU
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Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Diagnozuj,
Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………….
Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika/czki
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Metryczka
Grupy inicjatywnej do programu PIN
DANE GRUPY INICJATYWNEJ
W skład grupy wchodzą
Lider grupy - Imię i nazwisko
Członek grupy - Imię i nazwisko
Członek grupy - Imię i nazwisko
Kontakt do grupy (tel./email

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/podpisana………………………………………………………… …………..oświadczam, że związany jestem z
powyższą grupą inicjatywną

Miejscowość, data
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Wyjaśnienia podstawowych pojęć - słowniczek
Wielkość przedsiębiorstw:
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w
sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:
1.Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
2.Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
3.Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
4.Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.
5. Ponadto, zgodnie z Instrukcją do wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęto następującą
definicję samozatrudnionych: „Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające
pracowników”.
Wykształcenie:
1.podstawowe, gimnazjalne i niższe- należy wskazać , gdy osoba posiada wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe
od ww. wymienionych.
2. ponadgimnazjalne - należy wskazać gdy osoba posiada wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe.
3. pomaturalne - należy wskazać gdy osoba ukończyła szkołę policealną, ale nie ukończyła studiów wyższych.
4.wyższe - należy wskazać gdy osoba posiada wykształcenie wyższe (uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub
doktora). Ten wiersz należy również wskazać gdy osoba ukończyła studia podyplomowe.
Bezrobotny osoba długotrwale bezrobotna - zgodnie z definicjami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PIN – Program Inicjatyw Najmniejszych. Program partycypacji horyzontalnej/społecznej udziału mieszkańców gmin Szlaku
JIIIS w życiu publicznym. Opisany w regulaminie PIN. Szczegółowe dane na portalu www.tarczasobieskiego.pl
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