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Wypełnia osoba przyjmująca wniosek 

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:  

Forma wpłynięcia (email, osobiście, poczta itp.)  

Numer formularza zgłoszeniowego:  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „Biznes jest kobietą! – II edycja” nr RPLD.08.03.03-10-0045/16 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, 

Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT.  
 

I. Dane Kandydatki 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

NIP  

Data urodzenia  

Numer i rodzaj dokumentu tożsamości  

Adres zamieszkania 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

telefon  

adres e-mail  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Preferowana forma kontaktu 

 e-mail  telefonicznie  listownie 

 

 
II. Informacje o Kandydatce 

1. Posiadam wykształcenie: 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) - ISCED 0  
 Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) – ISCED 1 
 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) – ISCED 2 
 Ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła 
zawodowa) – ISCED 3 
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 Policealne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej) – ISCED 4 
 Studia krótkiego cyklu ( Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników, Służb Społecznych 
(podlega MPiPS) - ISCED 5 

 Licencjackie (studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat) - ISCED 6 
 Magisterskie (studia II stopnia oraz jednolite studnia magisterskie (magister) - ISCED 7 
 Doktoranckie (studia doktoranckie) - ISCED 8 

2. Status Kandydatki oraz przynależność do grupy docelowej: 

 1. Jestem kobietą w wieku powyżej 29 lat 
 
2. Nie pracuję, tj. (wybrać 1 lub 2 opcje):   

 jestem osobą bezrobotną1 niezarejestrowaną w urzędzie pracy  
 jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy (wymagane zaświadczenie z PUP) 
 jestem osobą długotrwale bezrobotną2 niezarejestrowaną w urzędzie pracy 
 jestem osobą długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy (wymagane zaświadczenie z PUP) 
 jestem osobą bierną zawodowo3 

 
3. Zamieszkuję (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie łódzkim w powiecie (wybrać jeden 

powiat): 
 m. Łódź 
 łódzkim wschodnim 
 brzezińskim 
 pabianickim 
 zgierskim 

 
4. Jestem osobą opiekującą się dzieckiem i przebywam na urlopie: 

 macierzyńskim 
 rodzicielskim 
 wychowawczym 
 żadne z powyższych 

 

3. Kryteria dodatkowe - punktowane 

                                                
1
 Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia 

pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, 

zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 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. Osoba 

bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy 

i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla 

bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu. 
2
 Osoby długotrwale bezrobotne to osoby dorosłe powyżej 25 lat, bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy (>12 miesięcy)   
3
 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 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. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
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 Jestem osobą powyżej 50 lat – 5 pkt 
 Jestem osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy – 5 pkt 
 Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym włącznie) – 5 pkt 
 Jestem osobą opiekującą się min. jednym dzieckiem w wieku do 6 lat – 5 pkt 

4. Status Kandydatki w chwili zgłoszenia się do projektu (dane wrażliwe) 

1. Jestem migrantem4, osobą obcego pochodzenia5, przynależę do mniejszości (w tym mniejszości 
narodowe i etniczne)6:                                                    

 Tak          Nie        Odmowa podania informacji 

2. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań7: 
 Tak          Nie     

3. Jestem osobą niepełnosprawną8: 
 Tak          Nie        Odmowa podania informacji 

4. Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących9 :                         
 Tak          Nie 

w tym, z dziećmi pozostającymi na otrzymaniu (nie zaznaczać, gdy powyżej wybrano opcję „NIE”):                                              
 Tak          Nie 

5. Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu10:                                                                                                                                                                                                                       

 Tak           Nie 

6. Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji (m.in. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, 
bezdomne, wykluczone z dostępu do mieszkań, z wykształceniem ISCED 0 – brak ukończonego poziomu 
ISCED 1 – podstawowego, w wymaganym dla edukacji wieku, byli więźniowie, narkomani): 

 Tak          Nie        Odmowa podania informacji 

5. Opis planowanej działalności - informacje podlegające ocenie, punktowane 

Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta - opcjonalnie (10pkt): 

 Łódź 
 Pabianice 
 Zgierz 

                                                
4
 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do 

mniejszości. 
5
 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt 

posiadania lub nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców 
urodził się poza terenem Polski. 
6
 Zgodnie z prawek krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, 

rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska 
7
 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności 

życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych 
i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach 
dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, 
osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie wspierane; 
niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe  - lokale nienadające się do 
zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
8
 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) 
9
 Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo 

bezrobotni albo bierni zawodowo. 
10

 Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. 
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 Aleksandrów Łódzki 
 Konstantynów Łódzki 
 Ozorków 
 Brzeziny 

Projekt przedsiębiorstwa wpisuje się w działalność w obszarze białej lub srebrnej gospodarki. (10pkt)11 

 TAK 

 NIE 

W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi „TAK”, należy krótko opisać w jaki sposób działalność jest 
powiązana z w/w obszarem i zawodem dotyczącym białej lub srebrnej gospodarki. (10pkt) – max. 500 
znaków (niedozwolone jest umieszczanie elementów graficznych i tabelarycznych, nie będą one oceniane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt przedsiębiorstwa/pomysł na biznes (max. 3000 znaków ze spacjami; niedozwolone jest 
umieszczanie elementów graficznych i tabelarycznych, nie będą one oceniane; w przypadku przekroczeniu 
znaków opis nie będzie oceniany; za tę część Kandydatka otrzyma wówczas „0” punktów) 

                                                
11

 Srebrna gospodarka, inaczej gospodarka senioralna to system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie 
potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne. Najsilniejsza 
część srebrnej gospodarki dotyczy opieki medycznej i pielęgnacyjnej w systemach rozproszonym i stacjonarnym. Zawody 
związane min. z białą i/lub srebrną gospodarką: Lekarz, różne specjalności w tym geriatra, neurologopeda, psychiatra, 
internista, okulista, ortopeda, ginekolog, kardiolog, itd. Pielęgniarka, Rehabilitant, Fizjoterapeuta, Masażysta, Logopeda, 
Opiekun medyczny, Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, Ratownik medyczny, Teleopiekun (osoby starszej), 
Opiekun społeczny, Opiekun środowiskowy, Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystent rodziny/osoby starszej, Pracownik 
socjalny, Gerontolog, Psycholog, Psychoterapeuta, Pedagog / pedagog społeczny, Dietetyk, Specjalista ds. zaopatrzenia 
ortopedycznego, Pokojowa, Opiekun społeczny, Opiekun środowiskowy, Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystent 
rodziny/osoby starszej, Pracownik socjalny, Gerontolog, Psycholog, Psychoterapeuta, Pedagog / pedagog społeczny, 
Dietetyk, Specjalista ds. zaopatrzenia ortopedycznego; Terapeuta zajęciowy, Instruktor terapii zajęciowej, Promotor 
zdrowia, Muzykoterapeuta, Animator kultury, Animator czasu wolnego, Pracownik kulturalno – oświatowy, Artysta (różne 
profile działalności), Trener sportowy (w tym trener osobisty), Przewodnik, pilot turystyczny, Wykładowca (różne dziedziny), 
Wykładowca na uniwersytecie trzeciego Wieku, Lektor języka obcego, Bibliotekarz, Informatyk – tzw. Latarnik, 
Wolontariusz, Osoba zarządzająca placówką oferującą usługi dla seniorów, Urzędnik ds. senioralnych, Koordynator działań, 
Doradca zawodowy, Mediator rodzinny, Kurator sądowy, Projektant urządzeń ergonomicznych, Prawnik, Doradca 
finansowy / kredytowy, Ksiądz. Informacje dostępne na stronie: 
 http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/Publikacja_zwarta_ziel_i_srebr.pdf 
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Proszę opisać pomysł na biznes (max. 30 pkt.): 
W oparciu o to kryterium oceniany będzie projekt przedsiębiorstwa kandydatki: 
-opis działalności, w tym wytwarzane produkty/świadczone usługi 0-10 pkt. 
-analiza rynku-charakterystyka klientów, konkurencji 0-5 pkt. 
-diagnoza mocnych/słabych stron przedsięwzięcia względem konkurencji 0-5 pkt. 
-opis kosztów przedsięwzięcia i źródeł ich finansowania 0-5 pkt. 
-opis szacowanych przychodów i kosztów działalności gospodarczej 0-5 pkt  
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Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie związane z planowaną działalnością gospodarczą (max. 1200 
znaków ze spacjami) 

Proszę opisać kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia kandydatki, które będą oceniane w kontekście 
planowanej działalności gospodarczej – max. 30 pkt.): 
-wykształcenie 0-10 pkt. 
-kursy i szkolenia, certyfikaty  0-10 pkt. 
-doświadczenie 0-10 pkt. 
(Na etapie dalszych etapów rekrutacji kandydatki powinny udokumentować powyższe kwalifikacje i 
doświadczenie) 

1. Wykształcenie: 
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2. Kursy i szkolenia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Doświadczenie zawodowe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczekiwania związane z udziałem w projekcie (maksymalnie trzy opcje) 

 Założenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego 

 Zdobycie nowych kompetencji 

 Nawiązanie nowych kontaktów społeczno-zawodowych 

 Zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie 

 Zdobycie zatrudnienia 

 Wniesienie własnego wkładu w rozwój białej i/lub srebrnej gospodarki na terenie ZIT woj. łódzkiego 

 Inne oczekiwania, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
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Potrzeby dodatkowe: 

 posiadam ograniczenia uniemożliwiające mi samodzielny udziału w projekcie ze względu na 

niepełnosprawność. 

 udział w projekcie przy udziale i obecności własnego Asystenta osoby niepełnosprawnej - dotyczy 
wyłącznie osób z niepełnosprawnościami 

 żywieniowe (specjalna dieta) – jaka? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 materiały na nośniku CD 
 materiały drukowane powiększoną czcionką 
 inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia: 

1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałem/am aktywnego 
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, 

2. nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam więcej niż 10% udziału w kapitale spółki 
kapitałowej, 

3. nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, 

4. nie pełnię funkcji prokurenta, 

5. nie korzystam równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

6. nie otrzymałem/am w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcia 
finansowego ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, 

7. 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 (Dz U. z 2012 r., poz. 769), 

8. nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ani nie 
jest wobec mnie prowadzona egzekucja, 

9. posiadam pełną zdolności do czynności prawnych, 

10.  zapoznałem/am się z treścią regulaminu rekrutacji oraz regulaminu przyznawania środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości, 

11.  zostałam poinformowana, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

12.  jestem świadoma, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się 
do udziału w projekcie, 

13.  podane przeze mnie informacje w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

 
      Miejscowość ...................................  dnia …........................                     ....................................................  
                                                                                                                                    Czytelny podpis kandydatki 

 



 
  

 

Projekt pn. „Biznes jest kobietą! – II edycja” realizowany w partnerstwie przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. i IT Rent Marcin Trzciński, w ramach Osi 
Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

 

Do formularza zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status na rynku pracy – w przypadku osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy (osoba  pozostająca bez pracy, 
gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy) i długotrwale bezrobotnych (dorosłych, powyżej 25 lat, 
pozostających osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy i będących 
w ewidencji urzędu pracy). 

2. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy wyłącznie osób 
z niepełnosprawnością 
 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA PROJEKTU: 

Ocena formalna: 

Formularz jest kompletny, wypełniony  TAK  NIE 

Formularz wypełniono w j.polskim  TAK  NIE 

Zachowano wymaganą liczbę znaków (w polach 
opisowych) 

 TAK  NIE 

Sprawdzono i załączono Wpis w CEIDG  TAK  NIE 

Sprawdzono i załączono Wpis w SHRIMP  TAK  NIE 

Przynależność do grupy docelowej  SPEŁNIA  NIE SPEŁNIA 

Czy załączono wymagane załączniki?  TAK  NIE 

Liczba punktów za kryteria dodatkowe (cz. II.3 + cz. II.5)   5  10  15  20  25  30 

Przekazać do oceny merytorycznej  TAK  NIE 

Data i podpis osoby dokonującej weryfikacji: 
 

 

 

 

 


