
 
 
 
 
 
 

 

Formularz rekrutacyjny 

 

Uwaga! 

Prosimy o czytelne wypełnienie białych pól formularza, właściwe pola  ❑  należy zaznaczyć krzyżykiem. 

 

Dane 

Projektu 

Beneficjent ARS PROGRESSUS IWONA MILAS 

 Tytuł projektu „Młodzi z POWEREM w województwie wielkopolskim!” 

Nr projektu POWR.01.02.01-30-0027/21 

 Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  

- projekty konkursowe 

Poddziałanie 
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Termin realizacji projektu od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. 

Dane  

Kandydata 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

PESEL                                                                          

Płeć Kobieta  Mężczyzna  

Kraj   

Poziom wykształcenia 

ISCED 0 - Brak   

ISCED 3 Ponadgimnazjalne 

(liceum, technikum, szkoła 

zawodowa) 

 

ISCED 1 

Podstawowe 
 ISCED 4 Policealne  

ISCED 2 

Gimnazjalne 
 ISCED 5-8 Wyższe  

 

Adres zamieszkania 

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy, Miejscowość  

Powiat  Gmina  

Województwo  

 

Dane kontaktowe (należy wypełnić co najmniej jedno pole) 

Telefon komórkowy  

E-mail  



 
 
 
 
 
 

 

 

I. Kryteria formalne udziału w projekcie 

 

 

Oświadczam, że należę do grupy docelowej: 
 

  

1. Jestem osobą bierną zawodowo1  

(dodatkowo na potwierdzenie statusu jako załącznik 

przedkładam zaświadczenie z ZUS); 
 

 

❑  TAK 

❑  NIE 

 

2. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji 

urzędów pracy2  

(dodatkowo na potwierdzenie statusu jako załącznik 

przedkładam zaświadczenie z ZUS); 

 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną 
 

❑  TAK                   

❑  NIE 

 

 

❑  TAK                   

❑  NIE 

 

3. Jestem osobą, która utraciła zatrudnienie po 01.03.2020 r.  

w wyniku pandemii COVID-19  

(dodatkowo na potwierdzenie statusu jako załącznik 

przedkładam kopię umowy/wypowiedzenie/świadectwo 

pracy/zaświadczenie z ZUS); 
 

❑  TAK 

❑  NIE 

 

4. Jestem osobą w przedziale wiekowym 18-29 lat; 
 

❑  TAK 

❑  NIE 

 

5. Jestem osobą z kategorii NEET3; 
 

❑  TAK 

❑  NIE 

 

 
1 Za osobę bierną uważa się osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 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). 
2 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu 
pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 
zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 
3 Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:   
- nie pracuje (tj.  osoba bezrobotna lub osoba bierna zawodowo),  
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym  albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), 
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,  uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za 

tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze 

środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w 

systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w 

formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 



 
 
 
 
 
 

 

 

6. Jestem osobą zamieszkującą w województwie wielkopolskim  

na terenie  powiatu konińskiego (PKN), Konina (PK), powiatu 

gnieźnieńskiego (PG) (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego); 
 

 

❑  TAK 

❑  NIE 

7. Jestem osobą nieprzynależącą do grupy docelowej określonej 

dla Działania 1.3.  Wsparcie osób młodych znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji, Podziałania 1.3.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -20204; 

❑  TAK 

❑  NIE 

8. Jestem osobą nieuczestniczącą w innych projektach aktywizacji 

zawodowej dofinansowanej z EFS, w którym udzielane jest 

wsparcie bezzwrotne. 

❑  TAK 

❑  NIE 

 

II. Kryteria premiujące (dodatkowe) 

 

 

Oświadczam, że: 
 

 

 
• jestem kobietą; 

❑  TAK   (+5 pkt.) 

❑  NIE 

 

• jestem osobą z niepełnosprawnością  

     – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

     (na potwierdzenie jako załącznik przedkładam kserokopię 

 

❑  TAK   (+ 4 pkt.) 

❑  NIE 

 

 

 

 

 

 
4 

4 Do grupy tej zalicza się: osoby młode, w wieku 15-29 lat, w tym  w szczególności  osób bez pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z następujących grup: 
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji  pieczy),  
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po  opuszczeniu),  
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat  po opuszczeniu), 
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu  nauki w szkole    specjalnej), 
- matki przebywające w domach samotnej matki, 
- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2  lat po opuszczeniu), 
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po  zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). 



 
 
 
 
 
 

 

orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający 

stan zdrowia). 

 

Zgłaszam następujące potrzeby specjalne związane z moją 

niepełnosprawnością: 

 

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

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

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

.... 

 

 

❑  NIE 

ZGŁASZAM 

 

 

 

 

• jestem osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych  

(zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją 

Kształcenia do ISCED3 włącznie)5; 

 

❑  TAK    (+5 pkt.) 

❑  NIE 

 

• jestem osobą zamieszkującą na terenie miasta średniego 

(Konin/Gniezno) /tracącego funkcje społeczno-gospodarcze                  

(zgodnie z  wyszczególnionym w Załączniku 14 Delimitacja miast 

średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze6 do 

Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01.-IP.20-30-001/21); 
 

❑  TAK    (+4 pkt.) 

❑  NIE 

 

• jestem osobą w wieku 18-29 lat  

 

❑  TAK    (+5 pkt.) 

❑  NIE 

 
• jestem osobą z nieaktualnymi lub bez kompetencji/kwalifikacji 

zawodowych 

❑  TAK    (+3 pkt.) 

❑  NIE 

 
• jestem osobą z doświadczeniem zawodowym poniżej 1 roku 

❑  TAK    (+3 pkt.) 

❑  NIE 

  

Ogółem liczba punktów 

 

 

 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do udziału w projekcie 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

❑  TAK 

❑  NIE 

 
5 Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 
monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie. Osobę przystępującą do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED; 
6 Osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich wymienionych w Załączniku 14 Delimitacja miast średnich tracących 
funkcje społeczno – gospodarcze do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21; 



 
 
 
 
 
 

 

migrantem, osoba obcego pochodzenia 

 

 

❑ Odmowa 

podania 

informacji 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

 

❑  TAK 

❑  NIE 

❑ Odmowa 

podania 

informacji 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze 

uwzględniać wskazane poniżej grupy: 

- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak 

ukończenia poziomu co najmniej ISCED1) i będące poza wiekiem typowym dla 

ukończenia poziomu ISCED 1;  

- byli więźniowie; 

- narkomani;  

- osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań;  

- osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3). 

 

❑  TAK 

❑  NIE 

❑ Odmowa 

podania 

informacji 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam że: 

1) Zgłaszam dobrowolną chęć udziału w Projekcie pn. „Młodzi z POWEREM w województwie 

wielkopolskim!” nr POWR.01.02.01-30-0027/21. 

2) Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3) Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie pn. „Młodzi z POWEREM w 

województwie wielkopolskim!” nr POWR.01.02.01-30-0027/21, akceptuję go i jestem świadomy/a 

możliwości wprowadzania w nim zmian. 

4) Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

5) Przynależę do grupy docelowej. 

6) Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy lub bierną zawodowo nieuczestniczącą w 

kształceniu / szkoleniu. 

7) Jestem/nie jestem* osobą o niskich kwalifikacjach. 

8) Jestem/nie jestem* osobą, która utraciła zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. 

9) Jestem/nie jestem* osobą w przedziale wiekowym 18–29 lat. 

10) Jestem osobą z kategorii NEET - osobą młodą w wieku 15-29 lat, nie pracującą, która nie uczestniczy w 

kształceniu i szkoleniu. 



 
 
 
 
 
 

 

11) Jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  

w województwie wielkopolskim na terenie  powiatu konińskiego (PKN), Konina (PK), powiatu 

gnieźnieńskiego (PG). 

12) Nie przynależę do grupy docelowej określonej dla Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji, Podziałania 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego,   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. 

13) Jestem osobą, która nie uczestniczy w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z EFS, w 

którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne. 

14) Jestem/nie jestem* osobą z nieaktualnymi lub bez kompetencji/kwalifikacji zawodowych. 

15) Jestem/nie jestem* osobą z doświadczeniem zawodowym poniżej 1 roku. 

16) Dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

……………………………………………...……       

Miejscowość, data 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Podpis Kandydata/tki Projektu 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


