FORMULARZ REKRUTACYJNY
UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 2.3
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
na lata 2014-2020
Projekt: Zakładam firmę – chcę mieć pracę!
RPPD.02.03.00-20-0105/16
Okres realizacji projektu: od 1 maja 2018 roku do 31 stycznia 2020 roku.
Projekt pn.: „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!”, nr Projektu: RPPD.02.03.00-20-0105/16
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Wielkopolską
Agencję Rozwoju Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-RPO.02.03.00-20-0105/16-00 zawartej z
Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.

Data wpływu Formularza do biura Projektu ……………………………………………………
Numer ewidencyjny: ……./…….../02.03.00-20-0105/16
Czytelny podpis: ………………………………………………………………………………………
(wypełnia realizator Projektu)

CZĘŚĆ A – KRYTERIA GRUPY DOCELOWEJ
I. Dane personalne potencjalnego uczestnika Projektu
Imię/Imiona:

Nazwisko:

PESEL:

wiek
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Adres zamieszkania1
Obszar zamieszkania

Miasto
Wieś

Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:
Miejscowość
Kod pocztowy:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Adres do korespondencji
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość
Kod pocztowy:
Gmina:
Powiat:
Województwo:

1

Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres ten
powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu.
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II. Dane dotyczące potencjalnego uczestnika Projektu:
Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):
1.

Jestem osobą bezrobotną2 w wieku 30-643lat zarejestrowaną w PUP

Tak
Nie

2.

Jestem osobą poszukującą pracy4 w wieku 30-64 lat

Tak
Nie

3.

Jestem osobą bierną zawodowo5 w wieku 30-64 lat

Tak
Nie

4.

Jestem osobą, która nie prowadziła działalności gospodarczej w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu,
tj. nie posiadała aktywnego wpisu w CEIDG lub nie była
zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub nie prowadziła
działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów.

Tak
Nie

5.

Jestem osobą mieszkającą (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na
obszarze subregionu łomżyńskiego, tj. powiatów: grajewskiego,
kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego,
powiat m. Łomża lub gmin: Tykocin (powiat białostocki), Zawady
(powiat białostocki).

Tak
Nie

III. Dane dotyczące potencjalnego uczestnika Projektu – cz. 2:
1.

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrantem, osobą obcego pochodzenia6

Tak
Nie
Odmowa odpowiedzi

2.

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkań7

Tak
Nie

2 Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 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, 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 s ą
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 Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
3 Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin
4 Osoby poszukujące pracy – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia
5 Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów
stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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), są uznawane za bierne zawodowo,
chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek
(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

6

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.
7 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 imigrantów,
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.
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3.

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących8
- w tym (jeżeli powyżej zaznaczono odpowiedź „nie”, również
należy zaznaczyć „nie”) w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu9

Tak
Nie

4.

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Tak
Nie

5.

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, tj.:
- osobą pochodzącą z terenów wiejskich (DEGURBA 3),
- osobą z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (niższe niż
podstawowe), która ukończyła wiek pozwalający na zdobycie
wykształcenia na poziomie ISCED 1
- byłym więźniem
- narkomanem
- osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Tak
Nie
Odmowa odpowiedzi

6.

Jestem osobą niepełnosprawną:

Tak
Nie

Tak
Nie
Odmowa odpowiedzi

IV. Dane dotyczące potencjalnego uczestnika Projektu – cz. 3:
Ponadto należę do jednej z poniższych grup:
1.
- osoby w wieku 50 lat i więcej,

Tak
Nie

- kobiety,

Tak
Nie

- osoby długotrwale bezrobotne10,

Tak
Nie

2.

Posiadam wykształcenie:

niższe niż podstawowe (ISCED 0)11
podstawowe (ISCED 1) 12
gimnazjalne (ISCED 2) 13

8 Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni
albo bierni zawodowo.
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. Gospodarstwem
domowym nie jest:
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób
starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację
uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
9 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. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku
braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.
10 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
11 Osoba, która nie posiada wykształcenia podstawowego, mimo iż ukończyła wiek pozwalający na zdobycie wykształcenia na poziomie ISCED 1.
12 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej.
13 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej.
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ponadgimnazjalne (ISCED 3) 14
policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)
CZĘŚĆ B. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krótki opis planowanej działalności gospodarczej:
(w krótkim opisie należy odnieść się do kryteriów, podlegających ocenie)
1

Opis planowanej działalności
gospodarczej, w tym przedmiot
wykonywanej działalności gospodarczej,
główne kategorie usług/produktów, obszar,
na jakim firma będzie działać (0-6 pkt.).

2

Informacje o klientach, do których
kierowane będą usługi/produkty (0-6 pkt.).

3

Charakterystyka konkurencji i cechy
wyróżniające ofertę wnioskodawcy
spośród firm konkurencyjnych (0-6 pkt.).

4

Stopień przygotowania inwestycji do
realizacji (dostępność lokalu, sprzętu,
potencjalnych pracowników oraz
posiadane zasoby własne niezbędne do

14 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej.
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prowadzenia działalności), bariery i
trudności w prowadzeniu przedsięwzięcia
(0-6 pkt.).

5

Zakres planowanej inwestycji (jakie zakupy
wnioskodawca planuje sfinansować w
ramach otrzymanej dotacji) (0-6 pkt.).

6

Kwalifikacje i predyspozycje do
prowadzenia działalności gospodarczej
(0-5 pkt.)

7.

Kryterium premiujące: Czy zaplanowana
działalność gospodarcza dotyczy branży
związanych z inteligentnymi
specjalizacjami15 województwa
podlaskiego? (0-20 pkt.)

Tak
Nie
Jeśli „tak”, proszę zwięźle uzasadnić poniżej:

15 Inteligentne specjalizacje – obszary, w których regiony będą specjalizować się w gospodarce i współpracującej z nią nauce, stanowiące element
strategii rozwoju województwa, o których mowa w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje w
województwie podlaskim na lata 2015-2020+
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IV. Oświadczenia.

OŚWIADCZENIA

Ja niżej
podpisany/a.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a....................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
Nr PESEL

.....................................................................................................….……………….......

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:
1. Oświadczam, że nie posiadałem(am) zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.
2. Oświadczam, że nie byłem/byłam zarejestrowany(a) w Krajowym Rejestrze Sądowym,
oświadczam, iż nie prowadziłem/am/ działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym
m.in. działalności adwokackiej, komorniczej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do Projektu.
3.Oświadczam, że nie zawiesiłem(am) prowadzenia działalności na podstawie
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.
4.Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uczestników.
5.Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe.
6. Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystam z
pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Oświadczam, że w dniu przystąpienia do Projektu nie posiadam nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
8. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach
kalendarzowych nie korzystałem(am)* z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z
pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w
przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego-równowartość w złotych
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
9. Oświadczam, że otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am)* pomoc publiczną dotyczącą tych
samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach Projektu, w
wysokości………………euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
*niepotrzebne przekreślić
10. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia bezzwrotnego na rozwój
przedsiębiorczości zobowiązuję się do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej16
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11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji
Projektu.

…..............................................

…..................................................................

(miejscowość, data)

(podpis potencjalnego uczestnika Projektu)

V. Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie (wypełnia realizator Projektu).
Kandydat spełnia wstępne kryteria uczestnictwa w Projekcie:

Tak
Nie

Data oraz podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny:
…………………………………………………………………..……………………………………………….
(data i podpis)

16 Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
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