Formularz zgłoszeniowy
Nr formularza
zgłoszeniowego
Data wpływu
formularza

______-______-_________r.

Podpis osoby przyjmującej
formularz
Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr
RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

Tytuł i nr projektu

Nazwisko
Imiona
Data urodzenia

Miejsce urodzenia
Płeć
c kobieta
c mężczyzna
Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Nr
domu

PESEL

Ulica

WIEK ………….…..

Nr
lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy

-

Powiat

Gmina
Województwo

Obszar zamieszkania
(zaznaczyć X właściwą)

c Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
c Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
c Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)

Oświadczenie:
Oświadczam, że jestem osobą zamieszkałą w rozumieniu KC,
pracującą lub uczącą się na terenie województwa pomorskiego.

……………………………………..
data i podpis
Dane kontaktowe
Telefon stacjonarny

Telefon
komórkowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Wykształcenie
c Brak
c Podstawowe(ISCED1)

c Gimnazjalne(ISCED2)
c Ponadgimnazjalne- licea, technika,
szkoły zaw.(ISCED3)

c Pomaturalne(ISCED4)
c Wyższe(ISCED5-8)
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Status na rynku pracy (słowniczek)
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w
Urzędzie Pracy
(osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia - osoby niezarejestrowane)

c w tym długotrwale bezrobotną*
c Tak
c Nie

* Osoby długotrwale bezrobotne od 25 lat lub więcej to
bezrobotni nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy

(zaznaczyć X właściwą)
(jeśli dotyczy)

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie
Pracy
(osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia - osoby zarejestrowane w PUP
jako bezrobotne)

Osoba bierna zawodowo
(zaznaczyć X właściwą)
(jeśli dotyczy)

(osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna,
np.: studenci studiów niestacjonarnych - studia
wieczorowe, zaoczne, osoby będące na urlopie
wychowawczym).

c w tym długotrwale bezrobotną*
c Tak
c Nie

(zaznaczyć X właściwą)
(jeśli dotyczy)

(osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesięcy)
* Osoby długotrwale bezrobotne od 25 lat lub więcej to
bezrobotni nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy

c Tak
c Nie

w tym:

c uczącą się
c nieuczestniczącą w kształceniu
lub szkoleniu

c oświadczam, że planuję wejście/powrót na rynek
pracy
c oświadczam, że nie planuję wejścia/powrotu na
rynek pracy

Osoba pracująca Osoba w wieku 15 lat
i więcej, która wykonuje pracę, za którą
otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie
zyski lub korzyści rodzinne lub osoba
posiadająca zatrudnienie lub własną
działalność gospodarczą.

(osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres
ponad 6 miesięcy)

c Tak
c Nie

w tym:
c w administracji rządowej
c w administracji samorządowej
c w MMŚP (mikro-, małym-, średnim
przedsiębiorstwie)
c w organizacji pozarządowej
c prowadzącą działalność na własny
rachunek
c w dużym przedsiębiorstwie
c podmiot ekonomii społecz/przedst.społ.
c inne
Należy przedłożyć oświadczenie lub zaświadczenie
o zatrudnieniu

c
c
c
c
c
c
(zaznaczyć X właściwą)
(jeśli dotyczy)

Wykonywany zawód
(jeśli dotyczy)

c
c
c
c
c
c

Wpisać (jeśli dotyczy)

instruktor praktycznej nauki zawodu
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel kształcenia zawodowego
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
kluczowy pracownik instytucji pomocy i
integracji społecznej
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii
społecznej
pracownik poradni psychologiczno –
pedagogicznej
inny

Zatrudniony w:
(Nazwa firmy i adres firmy jeśli dotyczy)
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Status Uczestnika w chwili przystąpienia do projektu (słowniczek)
1.
c
c
c

jestem migrantem, osobą obcego pochodzenia
Tak
Nie
Odmowa podania odpowiedzi

2.
c
c
c

przynależę do mniejszości (w tym mniejszości narodowe i etniczne)
Tak
Nie
Odmowa podania odpowiedzi

3. jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
c Tak
c Nie
4.
c
c
c

jestem osobą niepełnosprawną Jeśli „tak” załączyć orzeczenie lub inny dokument.
Tak
Nie
Odmowa podania odpowiedzi

5. żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.
c Tak
c Nie
6.
7.

(zaznaczyć X właściwą)

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Wskaźnik jest podkategorią wskaźnika dot. osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób
pracujących. Oznacza to, że osoba wykazana w kategorii dot. gospodarstw domowych bez osób
pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna być również wykazana we wskaźniku
dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących. Jeśli zaznaczono w polu powyżej” Żyję w
gospodarstwie domowym bez osób pracujących” odpowiedź „NIE” tej podkategorii NIE
WYPEŁNIAMY!
c Tak
c Nie
8. żyję w gosp. domowym składającym się z 1 os. dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania,
dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby , wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to
zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona)
mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden
wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w
wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony
jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
c Tak
c Nie
9.
c
c
c

jestem os. w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
Tak
Nie
Odmowa podania odpowiedzi

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 oświadczam, iż na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych zostałem
poinformowany o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecz.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu
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Przynależność do grupy docelowej (zaznaczyć X właściwą)
c

Jestem osobą w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji z zakresy języków obcych lub ICT.

c

Jestem osobą zamieszkałą/(w rozumieniu KC) pracującą/uczącą się na terenie województwa pomorskiego i wpisuję się do
następujących kategorii osób:

c

jestem osobą niskich kwalifikacjach,

c

jestem osobą w wieku 18-24 lata,

c

jestem osobą w wieku 25 lat i więcej,

c

jestem osobą w wieku pow. 50 r. ż.,

c

jestem osobą pracującą, w tym pracującą w sektorze MŚP, (mikro-, małym-, średnim przedsiębiorstwie)

c

jestem pracownikiem podmiotu ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia itd.)

c

jestem osobą bezrobotną / bierną zawodowo

c

jestem osobą niepełnosprawną

Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie językowym realizowanym w ramach projektu:
c

Kurs języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 i na poziomie A2 lub B2 lub C2

c

Kurs języka francuskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 i na poziomie A2 lub B2 lub C2

c

Kurs języka niemieckiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 i na poziomie A2 lub B2 lub C2

c

Kurs komputerowy na poziomie A lub B lub C

Preferowane miejsce zajęć:

Oświadczam, że:
c
c
c
c

c
c

zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz akceptuje jego warunki i zgodnie
z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim,
zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza zgłoszeniowego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych
przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,
uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Projektu, INVENTOR
Tomasz Przybylski na potrzeby rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.).

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu
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SŁOWNICZEK POJĘĆ:
1. OSOBY PO 50 ROKU ŻYCIA - osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie.
2. MIGRANT - osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak
Romowie-Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub
obywatele należący do mniejszości.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska,
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy -każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa,
bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co
najmniej
jeden
z rodziców urodził się poza terenem Polski.
3. MNIEJSZOŚCI - osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych
krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. Zgodnie z
prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka,
ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska,
romska, tatarska.
4. OSOBY BEZDOMNE– Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską
typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w
bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla
kobiet, schroniskach dla i migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale,
instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby
zagrożone przemocą);
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby
dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te
osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.
5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn.
zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375).
6. GOSPODARSTWO DOMOWE BEZ OSÓB PRACUJĄCYCH - gospodarstwo domowe, w którym żaden
członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo bierni
zawodowo.
7. OSOBA DOROSŁA - osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat.
8. OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY - osoba pozostająca bez
pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w
rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria
dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
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rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu
urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
9. OSOBA BEZROBOTNA NIEZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY - Osoba pozostająca bez
pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w
rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące
się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji
(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
10. OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA - Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się
w zależności od wieku:
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
- Dorośli (25 lat lub >) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12
miesięcy).
11. OSOBA BIERNA ZAWODOWO – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek
(w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za
bierne zawodowo.
12. OSOBA PRACUJĄCA - Osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje
wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub
własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek
prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również
uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania
dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie
wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa;
architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy
siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach
przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za
osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną
przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę
prowadzącą działalność na własny rachunek”.
Żołnierz poborowy, który wykonywał określoną pracę, za którą otrzymywał wynagrodzenie lub innego
rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie jest uznawany za "osobę pracującą".
Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie
pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje
późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawany za „osobę pracującą”.
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego) jest uznawana za „osobę bierną zawodowo”, chyba że jest zarejestrowana już jako
„osoba bezrobotna” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do
zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy: Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które
ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które
mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają
się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora
prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i
instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt
w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów
nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane
są przez określony czas ze środków publicznych.
13. OSOBA POCHODZĄCA Z OBSZARÓW WIEJSKICH - Osoba przebywające na obszarach słabo zaludnionych
zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na
których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
14. INNA NIEKORZYSTNA SYTUACJA SPOŁECZNA - Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz
pochodzenie z obszarów wiejskich powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w
niekorzystnej sytuacji społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i
powodują potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na
rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie
ISCED 1.
15. MMŚP - Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
16. Podmioty ekonomii społecznej - takie jak stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą
lub odpłatną działalność pożytku publicznego, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, tworzące trzeci
sektor nazywane są "tradycyjną" ekonomią społeczną.

Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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„Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej projektu
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zwarte w formularzu zgłoszeniowym
potwierdzające spełnienie przeze mnie kryteriów grupy docelowej uległy / nie uległy* zmianie i są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym:

Kryterium nr 1:
c

Jestem osobą w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), która z własnej inicjatywy jest zainteresowana
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie języków obcych
lub ICT.

Kryterium nr 2:
c

Jestem osobą zamieszkałą/(w rozumieniu KC) pracującą/uczącą się na terenie województwa pomorskiego i wpisuję
się do następujących kategorii osób:

c

jestem osobą niskich kwalifikacjach,

c

jestem osobą w wieku 18-24 lata,

c

jestem osobą w wieku 25 lat i więcej,

c

jestem osobą w wieku pow. 50 r. ż.,

c

jestem osobą pracującą, w tym pracującą w sektorze MŚP (mikro-, małym-, średnim przedsiębiorstwie),

c

jestem pracownikiem podmiotu ekonomii społecznej (np. Fundacje, stowarzyszenia itd.),

c

jestem osobą bezrobotną / bierną zawodowo,

c

jestem osobą niepełnosprawną.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu

Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
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„

Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIEŚIENIU SIĘ DO ZBIORU:
CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH.
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Powierzającej,
mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507);
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) na podstawie:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
i
uchylające
rozporządzenie
Rady
(WE)
nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
c) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
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 beneficjentem, beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
d) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217);
e) Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPPM/12/2015;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kompetencje językowe i cyfrowe
kluczem do rozwoju regionu” w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości
i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach RPO WP 20142020, współfinansowanego z EFS;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Województwo Pomorskie,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, beneficjentowi realizującemu Projekt – INVENTOR Tomasz
Przybylski, ul. Obrońców Tobruku 31C lok.116, 01-494 Warszawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na
jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym
Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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5.
6.

na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach
RPO WP 2014-2020;
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu
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„

Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORÓW:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 – dane uczestników indywidualnych
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników
indywidualnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 20142020), mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810);
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji RPO WP 2014-2020 na podstawie:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
d) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217);
e) Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., wyznaczający
kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
f) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – umowa zawarta pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem
Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będąca wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi
zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne
znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób
ich finansowania, koordynacji i realizacji;
3.

moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem

do rozwoju regionu”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom

4.

Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia obowiązku
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie
z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS;
moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa Pomorskiego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), beneficjentowi
realizującemu Projekt - INVENTOR Tomasz Przybylski, ul. Obrońców Tobruku 31C lok.116, 01-494 Warszawa oraz
podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ oraz beneficjenta kontrole i audyt w
ramach RPO WP 2014-2020;
Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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5.
6.
7.
8.

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Projektu;
w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku
1
pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji ;
2
w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy ;
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu

1 Wykreślić, jeśli nie dotyczy.
2 Wykreślić, jeśli nie dotyczy.
Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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„Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16
Oświadczenie dotyczące powrotu lub wejścia
na rynek pracy dla osób BIERNYCH ZAWODOWO

Ja niżej podpisana/podpisany ………………………………………………….…………………………………………
(imię nazwisko)

o nr PESEL

oświadczam, że na dzień przystąpienia do projektu pn. „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem
do rozwoju regionu” jestem osobą bierną zawodową i deklaruję chęć powrotu lub wejścia na
rynek pracy.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu

Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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„Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu”
o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16
OŚWIADCZENIE OS. ZATRUDNIONEJ

Niniejszym oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną* w:
nazwa przedsiębiorstwa: ……………………. ................................................................................ …………………….
adres siedziby: ....................................................................................................................... …………………….
okres zatrudnienia: od dnia .............................. ……………….. do dnia……………………………………………..……………
wykonywany zawód: ....................................................................................................... …………………………..
na podstawie umowy: c o pracę c cywilnoprawnej c innej ....................... ……………………….(jakiej?)
Niniejszym oświadczam, że jestem osobą samozatrudnioną*:
nazwa przedsiębiorstwa:…………………………………………………………………………………………………………………………...
adres siedziby: ................................................................................................................. …………………………..
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz w/w
Informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis uczestnika projektu

Projekt „Kompetencje językowe i cyfrowe kluczem do rozwoju regionu” o nr RPPM.05.05.00-22-0172/16 dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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