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Data wpływu formularza: ……………….…………..  Nr przyjętego formularza: …………………….… 

 
 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do Projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” 
 

Częśd I – INFORMACJE O KANDYDACIE 

1. Imię/imiona  

2. Nazwisko: 

3. Obywatelstwo: 

4. Data i miejsce urodzenia: 

5. Nr dowodu osobistego: 

6. PESEL: 

7. Adres zameldowania:   
województwo: ............................................................. powiat: …………………..…………… miejscowośd ………….....…………..  

 
ulica: .............................................................................................    nr domu ........................... nr lokalu ………………….. 
 
kod pocztowy: ………………………………………… miejscowośd………………….………………………………………………………….…………… 

8. Adres korespondencyjny:   
województwo: ............................................................................................   powiat: ………………………..……………………….. 

 
ulica: ...................................................................................................   nr domu ……….……….nr lokalu: ........................ 
 
kod pocztowy: ....................................................     miejscowośd: ………………………………………………………………………………. 

9. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym):   

10. Numer telefonu komórkowego:  

11. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: 

12. Status Kandydata oraz przynależnośd do grupy docelowej: 
 

 
 osoba fizyczna w wieku do 29 roku życia, stanowiąca grupę de faworyzowaną opisaną w Strategii Rozwoju  
    Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. 
 

13. Wykształcenie:  

 
 podstawowe/gimnazjalne  
 średnie/ponadgimnazjalne ………………………………….……………………………..……………….……….………….......*podad jakie+ 
 pomaturalne…………………………………………………………………………………………………..……….…...………………….*podad jakie+ 
 wyższe………………………………………………………………………………………………………...……………………………………*podad jakie] 
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14. Doświadczenie zawodowe: 

Okres zatrudnienia  Nazwa firmy Zawód wykonywany 
Czynności i zadania 

wykonywane 

 
 

   

 
 

   

    

    

 

Częśd II – OPIS PLANOWANEGO KURSU ZAWODOWEGO 

1. Proszę opisad jakim kursem zawodowym jest Pani/Pan zainteresowana/-y  (zapewnione przez LGD – Dorzecze 
Wisły  kursy zawodowe, finansowane w 100% przez UE, przeprowadzone zostaną przez odpowiednie do tego 
instytucje, które wystawią certyfikat i fakturę za usługę. Maksymalna kwota za kurs dla jednej osoby to 2 000,00 
zł. Ideą kursu zawodowego będzie nabycie odpowiednich uprawieo przez osobę, która wzięła udział w 
szkoleniach, pozytywną oceną testu kompetencyjnego, rozmową z doradcą / psychologiem, nawiązania 
kontaktów zawodowych co może w przyszłości przyczynid się bezpośrednio do wyrwania się z pętli bezrobocia.). 

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

2. Proszę oszacowad planowane  wydatki związane z kursem zawodowym, który zamierza Pani/Pan odbyd 

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

3. Proszę wskazad ewentualną firmę szkoleniową, która posiada uprawnienia do certyfikowania kursu 
zawodowego wskazanego w pkt. 1 

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

4. Jakie ma Pani/Pan oczekiwania w związku z udziałem w Projekcie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Źródła informacji o Projekcie (zakreślid odpowiednie) 

 Plakat informacyjny 
 Ogłoszenie prasowe 
 Strona internetowa LGD – Dorzecze Wisły 
 Znajomi 
 Tablica informacyjna w urzędzie gminy 
 Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. 
3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Projektu i akceptuję zawarte w nich warunki. 
4. Oświadczam, że nie byłem (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 
 
 

          ……………………………………….                                                                               …………………………………………. 
                    miejscowośd i data                                                                                                   czytelny podpis 
 
Do Formularza Zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 
a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, 
b) Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodnośd z oryginałem, 
c) Oświadczenia uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych; 
d) Oświadczenie uczestnika dot. wizerunku 
 
 
UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 


