Formularz zgłoszeniowy
Placówki Edukacyjnej do uczestnictwa we wdrożeniu „Strefy Rozwoju - innowacyjnego
modelu zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy”, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
okres realizacji od 2017-04-01 do 2019-12-31

1. Pełna nazwa Szkoły:

2. Adres Szkoły

3. Nr tel., e-mail Szkoły :

4. Rodzaj Placówki:
*□ Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

□ SzkołaPonadpodstawowa/ Ponadgimnazjalna

5. Czy deklarują Państwo chęć wdrożenia „Strefy Rozwoju - innowacyjnego modelu zdobywania
kompetencji potrzebnych na rynku pracy” w Waszej Szkole w terminie od kwietnia 2019 r. do grudnia
2019 r.):
□ Tak
□ Nie
6. Czy deklarują Państwo chęć podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wdrożenia Modelu, w tym
wydelegowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenia na 2 szkolenia oraz korzystania z coachingu
wdrożeniowego.
□

Tak

□

Nie

7. Czy deklarują Państwo włączenie rozwiązań modelu w praktykę funkcjonowania Placówki Edukacyjnej

uchwałą, rozporządzeniem lub wpisem do Regulaminu szkoły?
□

Tak

□

Nie

8. Czy akceptują Państwo zasadę eliminowania dyskryminacji oraz zasadę równości szans dla Kobiet
i Mężczyzn realizowane w Projekcie ?
□

Tak

□

Nie

9. Osoby wyznaczone jako Osoby Wdrażające (K i M):

Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe (nr tel., mail)

Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe (nr tel., mail):

10. Dane 3 Pracodawców, z którymi współpracuje Szkoła:
Dane Pracodawców (nazwa firmy, adres, NIP)

L.p.
1.

Branża

2.

3.

11.

Czy Placówka korzystała ze wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?
□

Tak

□

Nie

12. Kryteria naboru oraz zasady weryfikowalności Placówek Edukacyjnych:
- nabór jest otwarty,
- przyjęcie zgłoszenia drogą mailową do dnia 27.03.2019 r. ( przesłanie wypełnionego i podpisanego
formularza uczestnictwa wraz z oświadczeniami)
- przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami grup docelowych i ich otoczenia na podstawie
zgłoszonych formularzy uczestnictwa
- każdy uczestnik (instytucja) zostanie zweryfikowany pod kątem spełniania kryteriów dostępu na podstawie
danych podanych w Formularzu (deklaracja uczestnictwa, motywacja),
- nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnością,
- w przypadku większej ilości (powyżej 50) zgłoszeń zostanie stworzona lista podmiotów deklarujących
chęć uczestnictwa w projekcje, zastosowane zostanie kryterium punktowe: bezrobocie w powiecie oraz
bezrobocie wśród młodych (wskaźnik mniejszy niż średnia dla kraju – 0 pkt., wskaźnik równy średniej – 1 pkt. ,
wskaźnik większy od średniej dla kraju – 2 pkt.), na tej podstawie zostanie stworzona lista podstawowa
podmiotów zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa.
- preferowane będą instytucje, które nie korzystały ze wsparcia POKL.

13. Do formularza załączono:
□ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Szkoły dla potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój pt.
„Strefa Rozwoju - innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu od 2017-06-01 do 2019-12-31”, w tym na
udostępnianie tych danych partnerom projektu i podmiotom go kontrolującym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU 2015, poz. 2135).

...........................................
(miejsce i data)

*□ – zaznaczyć krzyżykiem, jeżeli dotyczy

…….................................................................
(podpis i pieczęć Dyrekcji Szkoły)

