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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nowe umiejętności – nowe 

perspektywy” 

Projekt „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe 

Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPPK.07.01.00-18-0022/18-00 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Przed złożeniem wypełnionego Formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się 

z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” 

dostępnym na www.noweperspektywy.parr.pl lub www.parr.pl (zakładka „Projekty”) oraz 

w Biurze Projektu. 

Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą Formularz Rekrutacyjny (PARR S.A.) 

Data przyjęcia Formularza  

Godzina przyjęcia Formularza  

Numer Aplikacyjny Kandydata (NAK) PARR/NUNP/7.1/………/……… 

Podpis osoby przyjmującej Formularz  

 

 

 

 

UWAGA: 

1. Formularz rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić komputerowo lub odręcznie 

(w czytelny sposób drukowanymi literami), a w polach do wyboru zaznaczyć „X” 

i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie, która nie jest 

opatrzona podpisem i podpisany czytelnie przez Kandydata/tkę do udziału 

w projekcie w miejscach do tego wskazanych. 

http://www.noweperspektywy.parr.pl/
http://www.parr.pl/
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I. DANE PERSONALNE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Lp. DANE PERSONALNE 

1.  Imię / Imiona  

2.  Nazwisko  

3.  Data urodzenia  

4.  Płeć  Kobieta                                           Mężczyzna 

5.  PESEL            
 

6.  Wiek1 (w latach)  

7.  Adres zamieszkania (kryterium uczestnictwa2)  

a Miejscowość  

b Ulica3  

c Nr domu / lokalu  

d Kod pocztowy  

e Gmina  

f Powiat  

g Województwo  

8.  Adres korespondencyjny (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

 Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres zamieszkania 

a Miejscowość  

b Ulica3  

c Nr domu / lokalu  

d Kod pocztowy  

e Gmina  

f Powiat  

g Województwo  

9.  Telefon kontaktowy  

10.  
Adres e-mail4 

 

 

11.  Poziom wykształcenia  

(należy zaznaczyć „X” we 

właściwym polu 

wybierając najwyższe 

uzyskane wykształcenie) 

 ISCED 0 - Brak (brak formalnego wykształcenia) 

 ISCED 1 - Podstawowe 

 ISCED 2 - Gimnazjalne 

 ISCED 3 - Ponadgimnazjalne (zawodowe/średnie) 

 ISCED 4 - Policealne 

 ISCED 5-8 - Wyższe 

 

                                                 
1 Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat). 
2 Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego, 

którego art. 25 mówi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu”). 
3
 W przypadku braku ulicy należy wpisać nie dotyczy. 

4 Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe. 



 

Strona 3 z 4 

 

II. ANKIETA DOTYCZĄCA STATUSU KANDYDATA DO PROJEKTU 

Lp. 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI  

(należy zaznaczyć „X” we właściwym polu) 
TAK  NIE 

1. 

Status kandydata/kandydatki 

Osoba bezrobotna (kryterium uczestnictwa5)   

a 
W tym osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy 
  

2. 

Przynależność do grup (warunek konieczny – min. 1 musi być spełniony) 

a Kobieta   

b Osoba od 50 roku życia (od dnia 50 urodzin)   

c Osoba długotrwale bezrobotna6   

d Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych7   

3. 

Osoba ze specjalnymi potrzebami (jeżeli tak prosimy podać jakimi 

np. zapewniony tłumacz polskiego języka migowego, asystent, pokój 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

1. 

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające 

fakt zarejestrowania jako osoba bezrobotna oraz okres 

zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni 

kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego)  

   

dotyczy         

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

...................................................................   .......................................................... 

Miejscowość i data       Czytelny podpis Kandydata 

                                                 
5 Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba bezrobotna tj. osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. 
6 Osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz osoba bezrobotna 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej. 
7 Za osobę o niskich kwalifikacjach zawodowych uznaje się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj.: niższe niż 

podstawowe (ISCED 0), podstawowe (ISCED 1), gimnazjalne (ISCED 2) lub ponadgimnazjalne (ISCED 3) - średnie ogólnokształcące, średnie 

zawodowe, zasadnicze zawodowe. 
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja niżej podpisana/-y, świadoma/-y konsekwencji prawnych związanych ze składaniem 

oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Nowe umiejętności 

– nowe perspektywy” i akceptuję jego warunki. 

2. Zostałam/em poinformowana/y, że projekt pt. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne 

z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 

4. Wyrażam chęć udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie „Nowe 

umiejętności – nowe perspektywy” i jestem gotowa/y do podjęcia zatrudnienia. 

5. Dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

6. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjno-doradczym mającym określić 

moje predyspozycje do udziału w projekcie.  

7. Nie biorę udziału w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 

8. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w niniejszym formularzu (zgodnie z Rozporządzeniem 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 ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L.119.1).), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu 

i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta 

z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

Jestem świadoma/y, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować 

będzie usunięciem mojej kandydatury. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej 

wycofaniem. Dane będą przechowywane przez Przemyską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. przez okres realizacji i archiwizacji dokumentacji projektu „Nowe 

umiejętności – nowe perspektywy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iod@parr.pl. 

9. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu. 

10. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Przemyskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. o zmianach jakichkolwiek danych, podanych w Dokumentach 

Rekrutacyjnych, w tym danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu 

Rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 

 

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

Miejscowość i data      Czytelny podpis Kandydata 


