ZAŁĄCZNIK VI (MONO-BENEFICIARY) / ZAŁĄCZNIK VII (MULTI-BENEFICIARY)
Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE
Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE z wykorzystaniem
systemu OnLine FRSE oraz Mobility Tool+.
Informacje o projekcie


Numer umowy / decyzji / aneksu



Nazwa beneficjenta



Tytuł projektu



Wniosek za okres



Okres realizacji projektu

Dane instytucji otrzymujących wsparcie - dane podstawowe


Kraj



Nazwa instytucji



NIP



Typ instytucji

Dane instytucji otrzymujących wsparcie - dane teleadresowe


Województwo



Powiat



Gmina



Miejscowość



Ulica



Nr budynku



Nr lokalu



Kod pocztowy



Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)



Telefon kontaktowy



Adres e-mail

Szczegóły i rodzaj wsparcia


Data rozpoczęcia udziału w projekcie



Data zakończenia udziału w projekcie



Czy wsparciem projektu zostali objęci pracownicy instytucji?



Rodzaj przyznanego wsparcia



Data rozpoczęcia udziału we wsparciu



Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestnika otrzymującego wsparcie


Kraj



Rodzaj uczestnika



Nazwa instytucji




Imię i Nazwisko
PESEL



Płeć



Wiek w chwili przystąpienia do projektu



Wykształcenie

Dane kontaktowe uczestnika


Województwo



Powiat



Gmina



Miejscowość



Ulica



Nr budynku



Nr lokalu



Kod pocztowy



Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)



Telefon kontaktowy



Adres e-mail

Szczegóły i rodzaj wsparcia uczestnika


Data rozpoczęcia udziału w projekcie



Data zakończenia udziału w projekcie



Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu



Wykonywany zawód



Zatrudniony w



Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie



Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie



Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa?



Rodzaj przyznanego wsparcia



Data rozpoczęcia udziału we wsparciu



Data zakończenia udziału we wsparciu

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu


Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia



Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań



Osoba z niepełnosprawnościami




Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
 w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu



Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)

FRSE zastrzega możliwość zmian w zakresie danych o uczestnikach mobilności w oparciu o zmiany w wytycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

