Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRES II - PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI
MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Projekt adresowany do kadry zarządzającej oraz pracowników, którzy wobec zmiany profilu działalności firmy, muszą nabyć
nowe kwalifikacje lub zawód, ponadto do osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników lub przewidzianych do
zwolnienia zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X"
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Imię (imiona)

Nazwisko

Pesel

Wiek

Płeć (K/M)

Miejscowość urodzenia

Sytuacja zatrudnieniowa uczestnika projektu:
Kadra zarządzająca*
Pracownik*

Województwo urodzenia

Osoba przewidziana do zwolnienia z pracy**

Zajmowane stanowisko (aktualne bądź ostatnie)

Poziom wykształcenia:
podstawowe

gimnazjalne

Osoba zwolniona z pracy***

Zawód

ponadgimnazjalne

Dane teleadresowe:
Ulica

pomaturalne

wyższe

nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

nr lokalu

Poczta

Powiat

Województwo

Uwaga: Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin
wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Dostęp do danych
z podziałem terytorialnym na stronie internetowej GUS:
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

obszar miejski
obszar wiejski

Nr telefonu stacjonarnego (wraz z numerem kierunkowym)

(

)

-

-

Nr telefonu komórkowego

-

-

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

*
**
***

dotyczy kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw, którzy wobec zmiany profilu działalności firmy muszą nabyć nowe kwalifikacje
lub zawód, udział w projekcie tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie); w tym przypadku pracodawca będący przedsiębiorcą, kierujący pracownika
na szkolenie jest beneficjentem pomocy publicznej
dotyczy osób, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę
o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego
dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do projektu
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DANE PRACODAWCY (AKTUALNEGO BĄDŹ OSTATNIEGO)
Nazwa instytucji / przedsiębiorstwa

Nazwa skrócona (zwyczajowa)

PKD / EKD

NIP

REGON

-

-

KRS

-

Nazwa rejestru (KRS lub inny rejestr właściwy)

Status prawny instytucji / przedsiębiorstwa (np. spółka jawna, spółka cywilna, itp.)

Wielkość instytucji / przedsiębiorstwa
samozatrudniony

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

inne niż mikro, małe,
średnie przedsiębiorstwo

Dane teleadresowe (siedziba instytucji / przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentami rejestrowymi)
Ulica
nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

nr lokalu

Poczta

Powiat

Województwo

Uwaga: Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin
wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Dostęp do danych
z podziałem terytorialnym na stronie internetowej GUS:
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

obszar miejski
obszar wiejski

Nr telefonu stacjonarnego (wraz z numerem kierunkowym)

(

)

-

-

Nr faxu (wraz z numerem kierunkowym)

(

)

-

-

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Oświadczam,
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y),
poinformowana(y), iż
iż projekt
projekt pod
pod nazwą
nazwą „PROGRES
„PROGRES IIII –- Program
Program wsparcia
wsparcia procesów
procesów restrukturyzacji
restrukturyzacji i adaptacji
adaptacji małopolskiej
małopolskiej
gospodarki”
jest współfinansowany
współfinansowany przez
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
gospodarki” jest
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny: Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII
Regionalne kadry
Rozwój
pracowników
i przedsiębiorstw
w regionie,
Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie
procesówprocesów
adaptacyjnych
i moderkadry gospodarki,
gospodarki,Działanie:
Działanie:8.1.
8.1.
Rozwój
pracowników
i przedsiębiorstw
w regionie,
Poddziałanie:
8.1.2 Wsparcie
adaptacyjnych
nizacyjnych
w regionie,
nr projektu
POKL. 08.01.02-12-034/10).
i modernizacyjnych
w regionie,
nr projektu
POKL. 08.01.02-12-034/10).
Zobowiązuję się
informacji
niezbędnych
dla celów
monitoringu
i ewaluacji
w trakciewi po
zakończeniu
udziału w usługach
i doradczych.
siędodoudzielania
udzielania
informacji
niezbędnych
dla celów
monitoringu
i ewaluacji
trakcie
i po zakończeniu
udziału szkoleniowych
w usługach szkoleniowych
Oświadczam,
iż zapoznałem/-am
się z Regulaminem
udziału
w projekcie,
spełniamsięwarunki
akceptujęsą
jego
zapisy.i prawdziwe
Jednocześnie
oświadczam,
jestem
i doradczych. Powyższe
dane przedstawione
przeze mnie
w związku
z ubieganiem
o udziałoraz
w projekcie,
aktualne
oraz
odpowiadająiż stanowi
mieszkańcem
województwa
małopolskiego
lub pracuje
na terenie
województwa
małopolskiego.
Powyższe dane danych.
przedstawione przeze mnie w związku z ubiefaktycznemu. Jestem
świadom(a)
odpowiedzialności
prawnej,
jaką ponoszę
w przypadku
podania nieprawdziwych
ganiem się o udział w projekcie, są aktualne i prawdziwe oraz odpowiadają stanowi faktycznemu. Jestem świadom(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę
w
przypadku
podania
nieprawdziwych
danych.
Wyrażam
zgodę
na gromadzenie
i przetwarzanie
moich danych osobowych zbieranych w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu oraz na potrzeby jego
monitoringu, kontroli i ewaluacji w trakcie i po zakończeniu udziału w usługach szkoleniowych i doradczych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Wyrażam
na osobowych
gromadzenieDz.
i przetwarzanie
danych
osobowych
celuwiadomości,
udzielenia wsparcia
i obsługi projektu
na potrzeby
jego moo ochroniezgodę
danych
U. z 2002 r. moich
nr 101,
poz. 926
ze zm.)zbieranych
i przyjmujęw do
iż administratorem
danychoraz
osobowych
w rozumieniu
nitoringu,
kontroli
i ewaluacji w
trakcie i poEuropejskim
zakończeniuFunduszem
udziału w usługach
szkoleniowych
i doradczych
(zgodnie z ustawą
z dnia 292/4,
sierpnia
1997
r. o ochronie
ww. ustawy
jest Departament
Zarządzania
Społecznym
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego,
ul. Wspólna
00-926
Warszawa.
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest
Departament
Zarządzania
Europejskim
Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Deklaruję podjęcie
nowej pracy
(po zwolnieniu).
Deklaruję podjęcie nowej pracy (po zwolnieniu).

________________________________________________________
Miejscowość, data

________________________________________________________
Imię i nazwisko oraz podpis uczestnika Projektu
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