„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„WIEDZA I INNOWACJE – I”
Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, którego celem jest
zebranie danych koniecznych do rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
1. Tytuł projektu: „Wiedza i Innowacje – I”
2. Termin Warsztatów do wyboru (proszę zaznaczyć X przy wybranym terminie warsztatów):
Termin warsztatów

Potwierdzenie
wyboru
terminu

28 luty – 1 marca 2019r.
21 – 22 marca 2019r.

INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię/ Imiona
Nazwisko
Miejscowość: ………………………………………………………………….…
Ulica: ……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
N domu: ………………………….. Nr lokalu: …………………………………
Kod: ……………………………Poczta: ……………………………………….
Wiek:
Data i miejsce urodzenia:
Płeć:



Kobieta



Mężczyzna

Telefon:
E-mail (jeżeli posiada):
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Reprezentowana grupa
defaworyzowana
ze względu na dostęp do
rynku pracy:

 Osoba długotrwale

 Osoba niepełnosprawna

 Osoba bezrobotna o niskich

 Osoba młoda do 29 roku

bezrobotna1

kwalifikacjach i
doświadczeniu 2

 Kobieta nieaktywna

życia pozostająca bez
pracy

 Opiekun osoby zależnej

3

zawodowo
Reprezentowana grupa
defaworyzowana
ze względu na sytuację
ekonomiczną:

 Osoba starsza prowadząca
samodzielnie gospodarstwo
domowe

 Rolnik, domownik

nierentownego, małego
gospodarstwa rolnego4

Jako potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie LGD załączam………………………….
………………………………………………………………………………………………………...…5

…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata

1

Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 ze zm.) „bezrobotny
długotrwale – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych;”
2
Zgodnie z wyjaśnieniem umieszczonym w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru
Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 osoba o wykształceniu niższym niż średnie oraz o stażu pracy
nie dłuższym niż rok.
3
Art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 ze zm.) „osoba
zależna – oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub
powinowactwem z osobą pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym;”
4
Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników a powierzchnia gruntów rolnych prowadzonego gospodarstwa
rolnego jest mniejsza od średniej dla województwa mazowieckiego tj. 8,52 ha.
5
Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze objętym LSR: kopia adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzona
wpisem w dowodzie osobistym; zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego;
pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy, zawierająca adres zamieszkania wraz z potwierdzeniem
złożenia zeznania; wystawione na beneficjenta i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe (np. decyzja w sprawie
wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne).
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………….. oświadczam, że:
 Deklaruję gotowość do uczestnictwa w projekcie pt. „Wiedza i Innowacje- I”
realizowanym w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”;
 Zapoznałem/am się Regulaminem realizacji projektu „Wiedza i Innowacje- I” i w pełni
go akceptuję;
 Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy – art. 233 Kodeksu Karnego
i niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z
prawda i stanem faktycznym;
 Udzielam Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” prawa
wielokrotnego wykorzystania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności ich
zatwierdzania w celu zgodnym z prowadzoną przez LGD działalnością; osoby
wykonujące zdjęcia są związane ze Stowarzyszeniem; zdjęcia mogą być
wykorzystywane na oficjalnej stronie internetowej, portalach społecznościowych
prowadzonych przez Stowarzyszenie, tablicy ogłoszenie oraz materiałach
promocyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie.

…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… przyjmuję do wiadomości,
iż:
1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
,,Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie, ul. Polna 15 , 07-405 Troszyn;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn;
3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO”, gdy jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z
powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Strona 3 z 5

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 li. f oraz ust. 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013r.ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzeni Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013 str. 320, z późn.zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U z 2018 r. poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020 (Dz. U 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861);
5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania;
6. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane
przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1-4, oraz nie krócej niż w okresie 5 lat liczonym
od dnia wypłaty ostatniej transzy pomocy w związku z realizacją projektu; okres przechowywania
danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora danych; ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
7. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań,
o których mowa w pkt. 1-4, oraz nie krócej niż w okresie 5 lat liczonym od dnia wypłaty ostatniej
transzy pomocy w związku z realizacją projektu, lub do czasu jej odwołania;
8. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO;
9. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
odwołaniem;
10. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w celu
rekrutacji i udziału w projekcie, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie
obowiązujących, a konsekwencją nie podania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w rekrutacji i projekcie.

…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata
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OŚWIADCZENIE O GRUPACH DEFAWORYZOWANYCH:
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………….. oświadczam,
że reprezentuję grupę defaworyzowaną określoną w LSR i jestem:

 Osobą długotrwale bezrobotną
(Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego
dorosłych);

 Osobą bezrobotną o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu
(Osoba bezrobotna pozostającą w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, która nie posiada kwalifikacji
do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem
uprawniającym do wykonywania zawodu oraz nie posiada potwierdzonego dokumentem (np. świadectwo
pracy, umowa cywilno-prawna), doświadczenia uzyskanego w trakcie minimum rocznego zatrudnienia czy
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej
6 miesięcy);

 Osobą młodą do 29 roku życia pozostającą bez pracy
(Osoba niezatrudniona oraz nie wykonująca innej pracy zarobkowej, która w dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie operacji nie ukończyła 29 roku życia);

 Kobietą nieaktywną zawodowo
(Kobieta niezatrudniona oraz nie wykonująca innej pracy zarobkowej);

 Osobą niepełnosprawną
(Osoba niezatrudniona oraz nie wykonująca innej pracy zarobkowej, która posiada wydane orzeczenie
o niepełnosprawności przez uprawniony podmiot);

 Opiekunem osoby zależnej
(Osoba niezatrudniona oraz nie wykonująca innej pracy zarobkowej, która sprawuje opiekę nad osobą
wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, np. dzieci do lat 7, osoby niepełnosprawne,
osoby chore, osoby w podeszłym wieku pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym);

 Osobą starszą prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe
(Osoba, która ukończyła 55 rok życia oraz prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe);

 Rolnikiem lub domownikiem nierentownego, małego gospodarstwa rolnego
(Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników a powierzchnia gruntów rolnych prowadzonego
gospodarstw rolnego jest mniejsza od średniej dla województwa mazowieckiego tj. 8,52 ha).

…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata
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