Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
Formularz rekrutacyjny nr …………………………. (wypełnia pracownik Projektu)
Dane kandydata
Dane osobowe
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
K/M

Płeć
Data urodzenia
Numer i rodzaj dokumentu
tożsamości
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
inne możliwe odpowiedzi: brak / nie pamiętam

Adres zamieszkania
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość, kod pocztowy
Ulica
Numer domu / numer lokalu
Dane kontaktowe
Telefon
Adres e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
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Realizator Projektu: Fundacja Innowacja i Wiedza
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18, lok. 5B
02-797 Warszawa; www.fiiw.pl
Biuro Projektu:
Al. Kościuszki 93, lok. 1, 90-436 Łódź
tel. 42 230 92 09, www.lodzkafabrykafirm.pl

Partner Projektu:
BRITISH CENTRE Sp. z o.o.
ul. Pomorska 140
91-404 Łódź

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Preferowana forma kontaktu (podkreślić preferowane)
e-mail

telefonicznie

listownie

Status uczestnika
Jestem zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny/a

TAK/NIE

Nie jestem zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny/a, ale
pozostaję bez zatrudnienia

TAK/NIE

Jestem osobą długotrwale bezrobotną (pow. 12 miesięcy bez zatrudnienia),

TAK/NIE

- w tym: pozostaję bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy

TAK/NIE

Jestem osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (jeśli tak, załączyć
orzeczenie)

TAK/NIE

Posiadam wykształcenie (podkreślić):
a) podstawowe lub niższe
b) gimnazjalne
c) ponadgimnazjalne ogólnokształcące
d) ponadgimnazjalne zawodowe
e) policealne
f) zasadnicze zawodowe
g) wyższe
h) inne
(wpisać)…………………………………………………………….

Projekt przedsiębiorstwa (opis działalności gospodarczej)
Przedstawić opis planowanej działalności gospodarczej, branżę, konkurencję, realność pomysłu,
szanse powodzenia.
Przedstawić planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności, a także
comiesięczne koszty, które pokrywane byłyby ze wsparcia pomostowego (listy nie mają charakteru
ostatecznego, ale podlegają ocenie).
Przedstawić ew. wkład własny oraz dotychczasowe przygotowanie do inwestycji.
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Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w kontekście prowadzenia działalności
gospodarczej
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Oświadczam, że:
1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałem/am aktywnego wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani nie byłem/am zarejestrowany/a jako
przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie prowadziłem/am działalności gospodarczej na podstawie
odrębnych przepisów,
2. nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
3. nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
4. nie pełnię funkcji prokurenta,
5. nie korzystam równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
6. nie otrzymałem/am w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcia finansowego ze
środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
7. nie zostałem/am ukarany/a karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
8. nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1
ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. z 2012 r., poz. 769),
9. nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani nie jest
wobec mnie prowadzona egzekucja,
10. nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe,
11. korzystam z pełni praw publicznych,
12. mam pełną zdolności do czynności prawnych,
13. zapoznałem/am się z treścią regulaminu rekrutacji oraz regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości,
14. nie jestem rolnikiem ani domownikiem rolnika zarejestrowanym w KRUS,
15. planowana działalność gospodarcza wraz towarzyszącymi jej zasobami materialnymi będącymi jej zapleczem nie
jest działalnością, która wcześniej była prowadzona przez członka rodziny kandydata (zakaz wejścia w faktyczne
władztwo lub współwładztwo przedsiębiorstwa lub jego części należącego do członka rodziny);
16. podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, zgodnie
z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz art. 29 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz przyjmuję do
wiadomości, że:
A. administratorem tak zebranych danych jest Fundacja Wiedza i Innowacja z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B oraz British Centre z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 140,
B. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji do Projektu i jego
rozliczenia,
C. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu.

………………………
data i podpis Kandydata
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