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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V”
DLA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM W TYM PRZEDSIĘBIORSTWIE NOWYCH MIEJSC PRACY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM LUB UBÓSTWEM



Data i czytelny podpis osoby przyjmującej formularz

………………/PS/KPOWES/2020
Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Tytuł projektu:
KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V 
Nr projektu:
RPKP.09.04.01-04-0002/18
Nazwa i numer Osi Priorytetowej:
9. Solidarne społeczeństwo
Nazwa i numer Działania:
9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Nazwa i numer Poddziałania:
9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

WAŻNE INFORMACJE!
·	Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Załącznik numer 1 proszę wypełnić tylko na maszynie lub komputerowo.
·	Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
·	We wszystkich polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 
·	Wniosek należy złożyć w siedzibie KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz.
·	Wniosek złożony z naruszeniem powyższych zasad nie zostanie przyjęty, dlatego prosimy o uważne 
i dokładne wypełnienie formularza.
·	Formularze, inne niezbędne dokumenty i wyjaśnienia znajdują się na stronie internetowej www.kpowes.org.pl.
·	Formularz wypełnia każda osoba fizyczna (członek oraz założyciel) oddzielnie. 
·	Ponadto wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w punkcie konsultacyjnym KPOWES 
w Bydgoszczy przy ulicy Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz.


DANE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO O WSPARCIE
Pełna nazwa przedsiębiorstwa

NIP










Adres siedziby




Typ instytucji
Stowarzyszenie
Fundacja
Spółka z o.o.
Spółdzielnia socjalna
Inny, jaki ………………………….………………………………….
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis?
  TAK                      NIE
Wartość otrzymanej pomocy de minimis w złotych i euro

Liczba pracowników zatrudnionych w PS na dzień składania formularza na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę (min. ¼ etatu) – ŁĄCZNIE WSZYSCY PRACOWNICY

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem zatrudnionych w PS na dzień składania formularza na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę (min. ¼ etatu) – OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Liczba osób zatrudnionych w PS na dzień składania formularza na  podstawie umowy cywilnoprawnej – dłuższej niż 3 miesiące (min. 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące) – ŁĄCZNIE WSZYSTKIE OSOBY

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zatrudnionych w PS na dzień składania formularza na  podstawie umowy cywilnoprawnej – dłuższej niż 3 miesiące (min. 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące) – OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Czy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem formularza PS zmniejszył zatrudnienie/dokonał redukcji zatrudnienia?
  TAK                      NIE
Wysokość obrotów PS za rok 2020 – w złotych

Przychody PS za rok 2020 – w złotych

Koszty PS w roku 2020 – w złotych

Zysk/strata za rok 2020 – w złotych

Czy PS zalega z opłatami na ZUS?
Jeśli tak – proszę podać kwotę

Czy PS zalega z zapłatą wynagrodzeń?
Jeśli tak – proszę podać kwotę

Czy PS zalega z zapłatą podatków?
Jeśli tak – proszę podać kwotę

Łączna kwota przeterminowanego zadłużenia:

Czy podmiot jest podatnikiem VAT?
  TAK                      NIE
Imiona i nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub numer i data pełnomocnictwa	
Imię i nazwisko
Funkcja
Telefon/email









Numer pełnomocnictwa
Data pełnomocnictwa


OSOBY ODDELEGOWANE PRZEZ PS DO UDZIAŁU WE WSPARCIU INKUBACYJNYM I FINANSOWYM
Imię i nazwisko
Telefon/email






Czy podmiot zatrudni osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jeżeli nie otrzyma wsparcia finansowego w ramach projektu?
TAK/NIE
WNIOSKOWANY ZAKRES WSPARCIA
Szkolenia i doradztwo m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, tworzenia biznesplanu
TAK/NIE
Dotacja inwestycyjna na tworzenie miejsc pracy
TAK/NIE
Wsparcie pomostowe i usługi towarzyszące  
TAK/NIE
Czy podmiot uczestniczył/-a w innym projekcie, w ramach którego prowadzono szkolenia dot. zakładania przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej? (KPOWES IV)
TAK/NIE
Jeżeli tak, proszę podać rok, tytuł projektu i organizatora 









DANE DOTYCZĄCE OSÓB PLANOWANYCH DO ZATRUDNIENIA W  PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM
Planowana ilość miejsc pracy:
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.)
 (ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.)
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób, spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób, usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób, ubogich pracujących, o których mowa w pkt 17 zgodnie z definicją z  ,,Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………
Miejsca pracy tworzone są dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach poddziałania 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach projektu OWES:
(ile miejsc pracy?)
TAK/NIE 
…………………

Informacja o osobach (w szczególności dla których zostanie utworzone miejsce pracy wsparte dofinansowaniem w ramach projektu), które będą zatrudnione w nowo utworzonych PS
Lp.
Imię i Nazwisko
Czy dla tej osoby zostanie utworzone miejsce pracy wsparte dofinansowaniem w ramach projektu?Niepotrzebne skreślić
1.

TAK/NIE
2.


TAK/NIE
3.

TAK/NIE
4.

TAK/NIE
5.

TAK/NIE

Załączniki do formularza: 
	Krótki opis planowanej działalności nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego (wspólny dla jednej inicjatywy) w ramach którego zostaną utworzone miejsca pracy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego.
	Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.


Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym oraz oświadczam, 
że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników/czek projektu do ścieżki PS na zatrudnienie w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne.



Miejscowość, data

Czytelny podpis

Oświadczam, że branża, w ramach której chce prowadzić działalność PS nie jest wykluczona z pomocy de minimisWykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis został wskazany w Załączniku nr 3  do Regulaminu Rekrutacji Uczestników/czek Projektu do Ścieżki PS
.



Miejscowość, data

Czytelny podpis

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, 
że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.



Miejscowość, data

Czytelny podpis

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję jest przedsiębiorstwem społecznym wpisanym na listę przedsiębiorstw społecznych, prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod pozycją nr ………. Jeśli PS nie jest wpisany na ww. listę należy wypełnić „Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego”



Miejscowość, data

Czytelny podpis









Klauzula informacyjna dla beneficjentów

Przyjmuję do wiadomości, że: 
Administratorem zbieranych danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, 
ul. Sułkowskiego 17, 85 – 634 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy w jego siedzibie przy ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, pod adresem email: biuro@kpowes.org.pl. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl
Dane osobowe podane w niniejszym wniosku będą przetwarzane, w związku z udziałem w Ścieżce PS, w celu przeprowadzenia naboru do Ścieżki PS oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy szkoleniowo-doradczej, przyznania środków finansowych oraz o przyznanie wsparcia pomostowego, a także rozliczenia przyznanych środków finansowych i wsparcia pomostowego. 
Dane osobowe podane w formularzu udostępniane są w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji Ścieżki PS wyłącznie uprawnionym organom publicznym nadzorującym dystrybucję środków z programów pomocowych przez Administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe zbierane w niniejszym wniosku będą przetwarzane przez 5 lat od momentu zakończenia projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”.
Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania dotacji w ramach konkursu.

Osoby, których dane osobowe są przekazywane w niniejszym wniosku mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl). 

Dane osób podane w niniejszym Wniosku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały procesom profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 




Miejscowość, data

Czytelny podpis


