
Beneficjent Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiebiorczości w Tarnowie

Numer EDU/……...........................

1. Imię

2. Nazwisko

3. Płeć (zaznaczyć x) kobieta mężczyzna

5. Data urodzenia

6. Miejsce urodzenia

7. PESEL

brak podstawowe gimnazjalne
ponadgimnazjalne 1                    

policealne licencjackie magisterskie

Dane kontaktowe

1. Kraj

2. Województwo 

4. Gmina

5. Miejscowość

6. Ulica 2

7. Numer budynku / lokalu

8. Kod pocztowy

9. Telefon kontaktowy

10. Adres e-mail

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

4. Osoba bierna zawodowo 4

5. Osoba ucząca się

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Powiat 

Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednio X)

1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

2. Osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 3 

3. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy   

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczesnictwa w Projekcie

FORMULARZ  REKRUTACYJNY  KANDYDATA  NA  UCZESTNIKA  PROJEKTU

 „CKZiU Edukator II”
realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzupełnia osoba przyjmująca dokument

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

Data wpływu, podpis osoby przyjmującej

WYPEŁNIA   KANDYDAT/-KA   NA  UCZESTNIKA/-CZKĘ   PROJEKTU

Dane podstawowe

4. Wiek w chwili przystąpienia do projektu 

8. Wykształcenie (zaznaczyć x)



Dane dodatkowe (zaznaczyć odpowiednio X)

TAK NIE
ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI

TAK NIE
ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI

TAK NIE
ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI

4. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)    
TAK NIE

ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI

TAK NIE
ODMOWA PODANIA 

INFORMACJI

2 W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość.

5. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)                        

3 Za osobę długotrwale bezrobotną rozumiemy osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia 

uwzględniając w tym osobę zarejestrowana jako bezrobotną zgodnie z krajowymi przepisami, jak również osobę bezrobotną w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności. Warunkiem jest żeby osoba poniżej 25 roku życia była bezrobotna przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku 

osoby po 25 roku życia 12 miesięcy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam, że dane podane                                                                                   

w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym i w Oświadczeniach projektu „CKZiU Edukator II” są zgodne z prawdą.

4 Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Student/-ka studiów 

stacjonarnych jest uznawana za osobę bierną zawodowo. Osoba będąca 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),jest uznawana za bierną 

zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na 

własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawana za bierną zawodowo.  

* W przypadku osoby nieletniej formularz powinien zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również jej rodzica/prawnego opiekuna  

1 Wykształcenie ponadgimnazjalne – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane,Technikum, Technikum uzupełniające.

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,

osoba obcego pochodzenia

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do

mieszkań

3. Osoba z niepełnosprawnościami

         Oświadczam, że  jestem/nie jestem(zaznacz właściwe) uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju lub 

zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika.

……………..…………………………………......................................    
Miejscowość, data

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

Czytelny podpis kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę Projektu 

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

Czytelny podpis opiekuna prawnego *

6. Data zakończenia udziału w projekcie

         Zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji do projektu „EDUKATOR II” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Tarnowie  i akceptuję jego warunki. 

5. Data rozpoczęcia udziału w projekcie


