
 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 

„Łączymy pokolenia – edycja II” 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Nr projektu RPWM.11.02.03-28-0003/21 

DANE PODSTAWOWE CZŁONKÓW RODZINY: 

1. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek   

2. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

3. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

4. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

5. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

6. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

DANE KONTAKTOWE: 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail 
 

 
  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE 

1. Zamieszkiwanie na terenie gminy Świątki.  TAK  NIE 

2. Wszyscy wymienieni członkowie rodziny oświadczają,  

że są członkami rodziny, dotkniętej zagrożeniem ubóstwa  

lub wykluczeniem społecznym. 
 TAK  NIE 

KRYTERIA PUNKTOWE 

1. Wszyscy wymienieni członkowie rodziny oświadczają,  

że co najmniej jeden członek rodziny korzysta z pomocy  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 
 TAK  NIE 

2. Wszyscy wymienieni członkowie rodziny oświadczają,  

że co najmniej jeden członek rodziny jest osobą doświadczającą 

wielokrotnego wykluczenia społecznego. 
 TAK  NIE 

3. Wszyscy wymienieni członkowie rodziny oświadczają,  

że co najmniej jeden członek rodziny jest osobą o znacznym  

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osobą  

z niepełnosprawnością sprzężoną lub osobą z zburzeniami 

psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną 

lub osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

 TAK  NIE 

ZAŁĄCZNIKI: 

Do niniejszego formularza załączamy: 

1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania z klauzulą  

o odpowiedzialności karnej. 
 TAK  NIE 

2. Zaświadczenie o wykluczeniu społecznym lub oświadczenie  

z klauzulą o odpowiedzialności karnej. 
 TAK  NIE 

3. Zaświadczenie o korzystaniu z PO PŻ lub oświadczenie  

z klauzulą o odpowiedzialności karnej. 
 TAK  NIE 

4. Zaświadczenie o niepełnosprawności lub Oświadczenie  

z klauzulą o odpowiedzialności karnej (jeśli dotyczy). 
 TAK  NIE 

 

Proszę o wskazanie specjalnych potrzeb, związanych z uczestnictwem w projekcie  

(np. konieczność zapewnienia asystenta osoby z niepełnosprawnościami,  

tłumacza języka migowego): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

OŚWIADCZENIE 

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Regulaminem rekrutacji do projektu pn. „Łączymy pokolenia  

– edycja II”; 

2. Zgodnie z wymogami zawartymi w ww. Regulaminie spełniamy warunki uczestnictwa 

w projekcie. 

3. Informacje zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i jesteśmy świadomi 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                         Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

UWAGA! 

 

Złożenie niniejszego Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w projekcie. Poprawnie wypełniony  

i złożony Formularz rekrutacyjny zostanie poddany ocenie Zespołu Rekrutacyjnego, 

który biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji, zdecyduje o zakwalifikowaniu do projektu. 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia udział 

w rekrutacji. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji 

do projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Łączymy pokolenia – edycja II”. 

 

…………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

Ekocentrum 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 6B/20, NIP: 739-378-63-42, 

Regon: 280504999, KRS: 0000354649. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− dostępu do danych osobowych; 

− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

 

 

Wypełniony formularz wraz z kompletem załączników należy złożyć w budynku  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki  

lub bezpośrednio u pracowników socjalnych. 



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia udział 

w rekrutacji do projektu. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji 

do projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Łączymy pokolenia – edycja II”. 

 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

Ekocentrum 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 6B/20, NIP: 739-378-63-42, 

Regon: 280504999, KRS: 0000354649. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− żądania dostępu do danych osobowych; 

− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

 

 

 

Wypełniony formularz z kompletem załączników należy złożyć w budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki lub bezpośrednio u pracowników 

socjalnych.  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia udział 

w rekrutacji do projektu. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji 

do projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Łączymy pokolenia – edycja II”. 

 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

Ekocentrum 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 6B/20, NIP: 739-378-63-42, 

Regon: 280504999, KRS: 0000354649. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− żądania dostępu do danych osobowych; 

− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

 

 

 

Wypełniony formularz z kompletem załączników należy złożyć w budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki lub bezpośrednio u pracowników 

socjalnych.  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia udział 

w rekrutacji do projektu. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji 

do projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Łączymy pokolenia – edycja II”.  

 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

Ekocentrum 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 6B/20, NIP: 739-378-63-42, 

Regon: 280504999, KRS: 0000354649. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− żądania dostępu do danych osobowych; 

− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

 

 

 

Wypełniony formularz z kompletem załączników należy złożyć w budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki lub bezpośrednio u pracowników 

socjalnych.  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia udział 

w rekrutacji do projektu. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji 

do projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Łączymy pokolenia – edycja II”. 

 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

Ekocentrum 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 6B/20, NIP: 739-378-63-42, 

Regon: 280504999, KRS: 0000354649. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− żądania dostępu do danych osobowych; 

− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

 

 

 

Wypełniony formularz z kompletem załączników należy złożyć w budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki lub bezpośrednio u pracowników 

socjalnych.  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia udział 

w rekrutacji do projektu. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji 

do projektu oraz uczestnictwa w projekcie „Łączymy pokolenia – edycja II”. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

Ekocentrum 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 6B/20, NIP: 739-378-63-42, 

Regon: 280504999, KRS: 0000354649. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

− żądania dostępu do danych osobowych; 

− sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego. 

 

 …………………….……………………………. 

 (data, podpis) 

 

 

 

Wypełniony formularz z kompletem załączników należy złożyć w budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki lub bezpośrednio u pracowników 

socjalnych.  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z poniższą  

Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w ramach projektu  

pn. „Łączymy pokolenia – edycja II” 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                         Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

 

……………………………………………… 

  Data i czytelny podpis 

  



 

Projekt „Łączymy pokolenia – edycja II”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Klauzula informacyjna dla osoby,   

której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu1 

W związku z Państwa udziałem w rekrutacji w ramach Projektu pn.  

„Łączymy pokolenia – edycja II” na podstawie art. 13 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), informuję iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo 

Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy 

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja 

Zarządzająca).   

2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego.   

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem email: iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał 

Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl.  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne 

do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku 

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji 

Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. 

niżej wymienionych aktów prawnych:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. 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 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

 
1 Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, należy rozumieć m. in. personel 

Projektu, pracownika instytucji zaangażowanego we wdrażanie Programu, oferenta, wykonawcę/stronę umowy 

zawartej w sprawie realizacji zamówienia w ramach Projektu, w tym o roboty budowlane, dostawę lub świadczenie 

usług, członka personelu i/lub osobę reprezentującą oferenta/wykonawcę/stronę powyższych umów.  
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b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006,  

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących  

do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję 

Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn.  

„Łączymy pokolenia – edycja II” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.  

6. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt 

– Stowarzyszeniu Ekocentrum, ul. T. Wilczyńskiego 6B/20, 10-686 Olsztyn 

(nazwa i adres Beneficjenta)  

oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu  

– Gminie Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki 

(nazwa i adres ww. podmiotów).  

7. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane 

uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego.  

8. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, 

w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.  

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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WYPEŁNIA ZESPÓŁ REKRUTACYJNY 

DANE PODSTAWOWE CZŁONKÓW RODZINY: 

1. Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

2.Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

3.Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

4.Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

5.Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

6.Imię (Imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Dane członków rodziny podane w formularzu są zgodne 

z dowodem osobistym i zaświadczeniem o niepełnosprawności  

(jeśli dotyczy). 
 TAK 

 NIE – należy 

skorygować 

dane 

w formularzu 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE 

1. Zamieszkanie na terenie gminy Świątki. 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania z klauzulą  

o odpowiedzialności karnej. 

 TAK  NIE 

2. Rodzina jest dotknięta zagrożeniem ubóstwa  

lub wykluczeniem społecznym.  

Oświadczenie uczestnika z klauzulą o odpowiedzialności 

karnej lub dane własne GOPS. 

 TAK  NIE 

Czy wszystkie kryteria obligatoryjne są spełnione? 
 TAK – 

przejść 

dalej 

 NIE – 

odrzucić 

wniosek 
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KRYTERIA PUNKTOWE 

1. Korzystanie z PO PŻ – 1 punkt 

 

Zaświadczenie o korzystaniu z PO PŻ lub oświadczenie  

z klauzulą o odpowiedzialności karnej lub dane własne GOPS. 

Liczba 

punktów: 
 

2. Doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego  

– 1 punkt za każdą przesłankę  

 

Dane własne GOPS lub zaświadczenie o wykluczeniu 

społecznym lub oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności 

karnej. 

Liczba 

punktów: 
 

3. Rodzina z osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, osobą z niepełnosprawnością 

sprzężoną lub osobą z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną  

lub osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  

– 1 punkt 

 

Zaświadczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie  

z klauzulą o odpowiedzialności karnej. 

Liczba 

punktów: 
 

Suma punktów:  

Czy załączono wszystkie dokumenty, wymagane w kryteriach 

punktowych? 
 TAK 

 NIE – należy 

uzupełnić 

dokumenty; 

w przypadku 

nieuzupełnienia 

dokumentów, 

należy za dane 

kryterium 

przyznać 0 

(zero) punktów 

Czy załączono wszystkie dokumenty źródłowe, potwierdzające 

zasadność przyznania punktów na podstawie danych własnych? 
 TAK 

 NIE – należy 

uzupełnić 

dokumenty 
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WYNIK REKRUTACJI: 

Niniejszym stwierdzamy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji rodzina została: 

 zakwalifikowana do projektu; 

 wpisana na listę rezerwową; 

 odrzucona na etapie rekrutacji. 

 

 

 

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

 Miejsce i data Podpis członka Zespołu Rekrutacyjnego 

 

 

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

 Miejsce i data Podpis członka Zespołu Rekrutacyjnego 

 


