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Formularz rekrutacyjny
Wypełnia przyjmujący
Nr formularza
Data wpływu do Biura Projektu

UWAGA:
1. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń.
2. Na każdej stronie Formularza rekrutacyjnego w prawym dolnym rogu proszę umieścić parafkę.
3. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę (obok skreślenia).
4. Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.
5. Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Zostań łódzkim
przedsiębiorcą !” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Dane kandydata
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć

Mężczyzna

Kobieta

Data urodzenia
Numer i rodzaj dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane kontaktowe
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telefon
adres e-mail
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Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Preferowana forma kontaktu
e-mail

telefonicznie

listownie

Status
Jestem zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny/a
Nie jestem zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny/a ale
pozostaję bez zatrudnienia
Jestem osobą z niepełnosprawnością1
Posiadam wykształcenie:
podstawowe lub niższe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne ogólnokształcące
ponadgimnazjalne zawodowe
zasadnicze zawodowe
inne (wpisać)……………………………………………………………
Oświadczenia kandydata
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TAK
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Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie
Jestem osobą fizyczną:
• w wieku 30 lat i więcej,
• pozostającą bez pracy tj. bezrobotną2 lub bierną zawodowo3
• należącą do jednej z grup, tj.: kobietą, osobą o niskich kwalifikacjach4, osobą z
niepełnosprawnością, osobą w wieku 50 lat i więcej, osobą długotrwale
bezrobotną5, bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat
• zamieszkującą na obszarze województwa łódzkiego, w rozumieniu przepisów
KC
• zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
• nieposiadającą wpisu do CEIDG, niezarejestrowaną jako przedsiębiorca w KRS
oraz nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
projektu,
• niepodlegającą wykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe

KRS 0000360067
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Oświadczam, że spełniam zaznaczone kryteria dodatkowe (punktowane):
Sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 7./osobą zależną
Posiadam orzeczenie lub opinię lekarską o I lub II stopniu niepełnosprawności
Zamieszkuję na terenie powiatu o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla
województwa łódzkiego tj.: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni,
pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski
i zgierski
Zamieszkuję na terenie powiatu o niskim poziomie przedsiębiorczości tj.:
bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński,
pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki,
skierniewicki, tomaszowski, wieluński i wieruszowski

TAK
TAK

NIE
NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Projekt przedsiębiorstwa
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Punkt powinien zawierać:
- opis przedmiotowy planowanej działalności wraz z podaniem PKD i pełną nazwą przedmiotu PKD)
- sektor/branża w którym firma będzie prowadzona oraz analiza tego sektora/branży
- charakterystyka planowanych do wdrożenia produktów/usług
- cechy wyróżniające, w tym innowacyjność w ramach wprowadzonych produktów/usług
- opis potencjalnych klientów, do których kierowany jest usługa/produkt
- opis konkurencji na rynku
- realność pomysłu, szanse powodzenia
- planowane wydatki inwestycyjne (rodzaj i szacowny koszt poszczególnych nakładów inwestycyjnych w ramach dotacji, o którą
będzie się ubiegał kandydat, krótkie uzasadnienie konieczności ich poniesienia)
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Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie
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1. Oświadczam, że:
− w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałem/am wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani nie byłem/am zarejestrowany/a
jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie prowadziłem/am działalności gospodarczej
na podstawie odrębnych przepisów,
− nie zawiesiłem/am działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
− nie zamierzam założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu
społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650, 858,
− nie zamierzam założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443, 1669),
− nie jestem rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
− nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam co najmniej 10% udziału w kapitale spółki
kapitałowej,
− nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą,
− nie pełnię funkcji prokurenta,
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Punkt powinien zawierać:
- informacje o wykształceniu kandydata
- informacje o ukończonych kursach, szkoleniach
- posiadane certyfikaty, uprawnienia
- posiadane doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, samozatrudnienie, umowa cywilno-prawna, staż, praktyka zawodowo,
wolontariat itp.) istotne z punktu widzenia planowanej działalności gospodarczej
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− nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO
WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na
pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
− nie otrzymałem/am w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcia
finansowego ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
− nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1
pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
− nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani
nie jest wobec mnie prowadzona egzekucja,
− nie stanowię personelu projektu, nie jestem wykonawcą, ani nie stanowię personelu wykonawcy,
− z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów nie pozostaję w stosunku
małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii
bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli, ani nie pozostaję we wspólnym
pożyciu,
− posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
− zapoznałem/am się z treścią Regulaminem rekrutacji do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” oraz
Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu „Zostań
łódzkim przedsiębiorcą !”.;
− podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że:

a. Administratorem Danych Osobowych jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
ul. W. Wróblewskiego 18/810.
b. Dane pozyskane i przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia kandydata
do udziału w projekcie, realizacji umowy i realizacji samego projektu, w którym kandydat chce
uczestniczyć, w tym udzielenia mu założonych w projekcie form wsparcia.
c. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c oraz art. 9 ust. 2 lit a i g.
d. Dane przetwarzane mogą być udostępnione partnerom Administratora wspomagającym proces
realizacji umowy i wspomagającymi Administratora w jego obowiązkach rachunkowych
i podatkowych oraz IT.
e. Do danych osobowych mogą mieć dostęp: pracownicy Administratora, serwis IT w ramach
upoważnienia i umowy o zachowaniu poufności zgodnie z art. 28 i 32 rozporządzenia RODO.
f. Okres przechowywania danych osobowych jest określony na 5 lat.
g. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz
żądania usunięcia.
h. Dane nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania przetwarzania, czyli tzw.
Profilowaniu.
i. Skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
j. Uczestnik rekrutacji będzie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu rekrutacji do projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a
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wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia zawartych w formularzu
rekrutacyjnym zgodnie z RODO
przyjmuję do wiadomości, że:
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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) oraz przyjmuje do wiadomości, że Administratorem
zebranych danych osobowych jest firma Forecast Consulting Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi
ul. W. Wróblewskiego 18/810. Podanie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie jest
równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do danego projektu.
Dostęp do danych tak zebranych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz firmy
na podstawie przepisów rozporządzenia RODO i umowy o finansowaniu projektu. Pełną
informację o polityce prywatności kandydat otrzyma po złożeniu aplikacji.

…………………………..……
podpis Kandydata

……………………………
data

przez osobę z niepełnosprawnością rozumie się osobę:
1) której, niepełnosprawność, zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, została potwierdzona
orzeczeniem:
a) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
c) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
2) bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przez co rozumie się osobę:
a) chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
b) upośledzoną umysłowo,
wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta
wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
1

Osoba bezrobotna zarejestrowana i niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i
aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna lub zarejestrowana w rejestrze urzędu
pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2

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.
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych
zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące 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), uznawane są za
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność
na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dzieci
i młodzież do 18 r. ż. są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć
do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę). Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na
część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale
nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych
objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.
Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub
przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę
pracującą.
3

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie - wykształcenie ponadgimnazjalne/
ponadpodstawowe.
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Osoba długotrwale bezrobotna – osoba, która pozostaje bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
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