FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenie :
„Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego
oraz programu POWER w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020”
Proszę wypełnić poniższy formularz na komputerze. Aplikację należy zapisać w formacie: imię_nazwisko.doc
Następnie przesłać do dnia 19.04.2016r. pocztą elektroniczną jako załącznik na adres: friofound@gmail.com

1. Dane uczestnika/uczestniczki
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dane organizacji*
*jeżeli dotyczy
Nazwa organizacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres organizacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP organizacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia, konferencje i
seminaria dotyczące projektów unijnych
1.

Czy posiada Pan/Pani doświadczenie zawodowe lub w pracy wolontariackiej w ramach projektów
finansowanych z funduszy UE?
Nie
Tak, jakie? ………………………………………………………………………………………………..

2.

Czy brał(a) Pan/Pani wcześniej udział w kursach, szkoleniach, konferencjach lub seminariach
poświęconych projektom unijnym?
Nie
Tak, w jakich? …………………………………………………………………………………

3.

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 swój poziom wiedzy o projektach unijnych (gdzie 1 oznacza bardzo niski
poziom wiedzy, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom wiedzy):
1

2

3

4

5

4. Oczekiwania
1. Proszę wskazać, do czego chciałby/chciałaby Pan/Pani wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu?
(proszę zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)
Zdobycie nowych kwalifikacji
Zwiększenie szans na rynku pracy
Poszerzenie horyzontów
Samodzielne aplikowanie o środki unijne
Inne, jakie ………………………………….

5. Inne:
1.

Jaki jest Pana/Pani status?
Pracownik/pracowniczka NGO
Pracownik/pracowniczka przedsiębiorstwa
Pracownik/pracowniczka urzędu
Student/studentka
Inny

2.

Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o szkoleniu?
informacja z strony www.friofound.wordpress.com
informacja z serwisu www.ngo.pl
informacja od znajomego
informacja z portalu społecznościowego Facebook
informacja z serwisu www.inwestycjawkadry.pl
inne (jakie?)…………………………………………………………………

Oświadczenie
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133,
poz. 883 z późn. zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla
potrzeb sprawozdawczych Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "FRIO" oraz wyrażam zgodę aby Fundacja
Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "FRIO" wprowadziło powyższe dane do bazy danych celem poszukiwania
partnerów oraz informowania mnie o realizowanych działaniach.
Tak
Po otrzymaniu przez Państwa formularza zgłoszeniowego, prześlemy do Państwa informacje z numerem konta
bankowego, na które należy przelać opłatę za szkolenie. Koszt szkolenia to 280 zł PROMOCJA: dla osób, które
zgłoszą się do 14 kwietnia 2016 r. CENA PROMOCYJNA: 230 zł

Podpis, miejscowość data:

