KARTA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V)

Imię i nazwisko
PESEL

DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI DO PROJEKTU

1. Kryteria obligatoryjne: (należy wstawić X w odpowiednim miejscu)
1) Kandydat/ka jest osobą bezrobotną w wieku powyżej 29 lat* należącą do, co najmniej, jednej z poniższych grup:
kobieta
długotrwale bezrobotną (zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby realizacji projektów
współfinansowanych ze środków EFS)
z niepełnosprawnością
w wieku 50 lat lub więcej
o niskich kwalifikacjach, tj:
niepełne podstawowe,
podstawowe 6 letnie,
podstawowe 8 letnie, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe,
średnie zawodowe,
średnie ogólne
imigrant**
reemigrant (w tym repatriant)***
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny**** (osoby odchodzące z rolnictwa wypełniają
dodatkowo Deklarację, stanowiącą Załącznik nr 7 do Zasad uczestnictwa w projekcie)
mężczyzna w wieku 30 – 49 lat wymagający wsparcia (mężczyzna w wieku 30 – 49 lat nienależący do
grup osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych z niepełnosprawnościami,
imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin. Udzielenie wsparcia ma
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania formalnego
potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej)
2) Kandydat/ka jest osobą bezrobotną w wieku powyżej 29 lat nie należącą do żadnej z powyższych grup
3) Zbieżność tytułów do ubezpieczeń społecznych, która wyklucza możliwość posiadania statusu osoby bezrobotnej
(zweryfikowana na podstawie Raportu ZUS):
tak

nie

2.Wynik weryfikacji
Kandydat/kandydatka kwalifikuje się do udziału w projekcie, pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V)
Kandydat/kandydatka nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, pn. Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V)

3.Informacje dodatkowe
1) Kandydat/kandydatka wyraził/a chęć udziału w fakultatywnej formie wsparcia, w postaci:
a) stażu
b) szkolenia indywidualnego
c) zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
d) przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kalisz, dnia ……………………………………..

…………………………………………………………..
Podpis doradcy klienta

* Osoba powyżej 29 lat, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia.
** Imigrant - osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt
czasowy i zamierzająca wykonywać pracę na terytorium Polski, w tym zamierzająca podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski.
*** Reemigrant - obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, a który obecnie
przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej (w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. Repatriant - osoba, która
przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.
**** Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.) (KRUS) zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną
działalność pozarolniczą objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) (ZUS). Wsparcie kierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma
na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu
ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.

