Projekt „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy” jest współfinansowany w kwocie: 640 571,00 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY
„Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”
Nr WND-RPPD.02.04.00-20-0006/16

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach
Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy
WND-RPPD.02.04.00-20-0006/16
II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian
01.06.2016 r. – 30.09.2017 r.

Beneficjent
Tytuł projektu
Numer projektu
Priorytet
Działanie
Termin realizacji projektu

Data przyjęcia formularza
Nr ewidencyjny
Podpis osoby przyjmującej formularz

I. DANE PERSONALNE KANDYDATA/KI
Imię (imiona)

Nazwisko
 kobieta

Płeć

 mężczyzna

Data i miejsce
urodzenia
Wiek w chwili
przystąpienia do
projektu

II. ADRES ZAMIESZKANIA

Nr
domu/lokalu

Miejscowość

Kod
pocztowy

Województwo

Powiat
Agencja Rozwoju Regionalnego ”Ares” S. A. w Suwałkach
Biuro projektu:
Ul. Noniewicza 42a
16-400 Suwałki
Tel. (087) 566 61 06
Fax( 087) 566 74 97
Email: n.sienkiewicz@ares.suwalki.pl
www.ares.suwalki.pl
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Ulica
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(osoby zamieszkujące obszar woj. podlaskiego rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny)
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Gmina

obszar


Obszar:

 wiejski

miejski

III. DANE KONTAKTOWE
Telefon
stacjonarny
E-mail

Telefon
komórkowy

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Wykształcenie

Status osoby na rynku pracy

 Brak
 Podstawowe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne
 Zawodowe ponadgimnazjalne
 Pomaturalne
 Zawodowe pomaturalne
 Wyższe

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów
pracy, w tym:
 osoba długotrwale bezrobotna
 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy
 osoba bierna zawodowo

Wykonywany zawód
Nazwa przedsiębiorstw/instytucji,
w której osoba jest zatrudniona
 TAK
Orzeczenie o niepełnosprawności  NIE

V. Przynależność do grupy docelowej projektu
(w dniu złożenia Dokumentacji Rekrutacyjnej)

Status należy potwierdzić świadectwem pracy uzyskanym w
ostatnim miejscu pracy.
…………………………………………………………………..

 NIE

2

 TAK

Strona

Osoba pozostająca bez
zatrudnienia, która utraciła pracę
z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu.
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Osoba pracująca przewidziana
do zwolnienia

 TAK
Status należy potwierdzić wypowiedzeniem z
pracy/oświadczeniem potwierdzonym przez pracodawcę.
…………………………………………………………………...

 NIE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Strona
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1. Kserokopia świadectwa pracy w przypadku złożenia formularza rekrutacyjnego przez
osobę zwolnioną (oryginał należy okazać osobie przyjmującej wniosek) lub
2. Kserokopia wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku złożenia
3. Oświadczenie/zaświadczenie iż osoba jest przewidziana do zwolnienia, została
poinformowana o nieprzedłużeniu z nią stosunku pracy, w przypadku złożenia
formularza rekrutacyjnego przez osoby przewidziane do zwolnienia.
4. Oświadczenia pracodawcy, że przechodzi procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i
modernizacyjne
w przypadku złożenia formularza
przez osoby zagrożone
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z
2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r.poz. 1502, z późn.).
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Ja niżej podpisany/a ………..…………………………………………….…..(imię i nazwisko)
zamieszkały/a……….…………………………………………………………….…...………..
(adres zamieszkania) oświadczam, że:


wszystkie dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym są zgodne z prawdą oraz
jestem świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Data ………………………………….. Czytelny podpis ……………………………………..


zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie WNDRPPD.02.04.00-20-006/16 pt. „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” i akceptuję
jego warunki.

Data ………………………………….. Czytelny podpis ……………………………………..


nie pozostaję lub nie pozostawałem/am w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub
innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Agencją Rozwoju Regionalnego
ARES S. A. w Suwałkach oraz nie łączy mnie z pracownikiem Agencji Rozwoju
Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny
formularzy rekrutacyjnych związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i
powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Data ………………………………….. Czytelny podpis ……………………………………..
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE

Data ………………………………….. Czytelny podpis ……………………………………..
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1. dane zawarte w rekrutacyjnym będą weryfikowane przez Agencję Rozwoju
Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach oraz w razie konieczności przez inne
instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WP na lata 2014-2020.
2. przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia/dokumentu na etapie
zakwalifikowania Kandydata na Uczestnika Projektu lub podanie danych w
kwestionariuszu rekrutacyjnym niezgodnych ze stanem faktycznym skutkować będzie
wykluczeniem z projektu.

