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Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

Projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany przez Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek w partnerstwie 

z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie  

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie w dniu 29 września 2020 r. 

 

KARTA ZBIORCZA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO   

 

Informacje wypełniane przez  

PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Numer identyfikacyjny Formularza 

rekrutacyjnego (NIF) 

 

……...…/……/RPOWP/7.3/2021 

Imię i Nazwisko Kandydata/-tki do projektu 

 

 

Data złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz 

z wymaganymi załącznikami 
 

Data wypełniania Karty zbiorczej oceny 

merytorycznej  
 

 

Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena przyznana przez doradcę zawodowego - 

maksymalna liczba punktów do przyznania wynosi 100 punktów z czego: 

 maksymalna liczba punktów wynikająca z oceny Formularza rekrutacyjnego za kryteria preferencyjne 

związane z przynależnością do grupy docelowej wynosi 18 punktów  

 maksymalna liczba punktów wynikająca z oceny Formularza rekrutacyjnego za kryteria związane 

z opisem planowanej działalności gospodarczej wynosi 42 punkty    

 maksymalna liczba punktów wynikająca z rozmowy z Doradcą zawodowym wynosi 40 punktów. 

Obligatoryjną częścią rozmowy z Doradcą zawodowym jest badanie dowolnie dobranym testem, który 

bada m.in. uzdolnienia i predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej.   

 Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata/-tkę do udziału w projekcie wynosi 50 w tym co 

najmniej 26 punktów za opis planowanej działalności gospodarczej oraz 24 punkty za ocenę doradcy 
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zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

l.p. 

Kryterium związane z przynależnością 

do grupy docelowej 

(I) 

Maksymalna 

możliwa do 

zdobycia liczba 

punktów 

Przyznana liczba punktów 

Oceniający 

nr 1 

Oceniający 

nr 2 

Średnia liczba 

przyznanych 

punktów 

1. Osoba z niepełnosprawnościami 4    

2. Kobieta 2    

3. Osoba o niskich kwalifikacjach 2    

4. Osoba długotrwale bezrobotna 4    

5. Osoba w wieku 50 lat i więcej 4    

6. 

Osoba która w okresie ostatnich 10 lat 

przed złożeniem dokumentów 

rekrutacyjnych nie prowadziła 

działalności gospodarczej 

2    

Suma: 18    

 

l.p. 

Kryteria dotyczące opisu 

planowanej działalności 

gospodarczej 

(II) 

Maksymalna 

możliwa do 

zdobycia liczba 

punktów 

Przyznana liczba punktów 

Oceniający 

nr 1 

Oceniający 

nr 2 

Oceniający 

nr 3 (jeżeli 

dotyczy) 

Średnia 

liczba 

przyznanych 

punktów 

1. Pomysł biznesowy. 8     

2. 
Znajomość 

branży/sektora. 
4     

3. Deklaracja zatrudnienia.  4     

4. Konkurencja. 4     

5. Planowane nakłady. 7     

6. 
Własne zasoby, wkład 

własny. 
3     

8. 

Doświadczenie/ 

Wykształcenie 

8     
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9.  

Czynniki decydujące o 

powodzeniu 

planowanego 

przedsięwzięcia 

odnoszące się do 

aktualnej sytuacji na 

rynku gospodarczym. 

4     

SUMA: 42     

 

Rozmowa z Doradcą zawodowym – przeprowadzenie testu z zakresu 

uzdolnień i predyspozycji 

(III) 

Maksymalna 

liczba punktów 

Ocena Doradcy 

zawodowego 

Rozmowa z doradcą 

Obszar I Cechy przedsiębiorcze 6  

Obszar II 

Predyspozycje zawodowe do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

4  

Obszar III 
Kreatywność w rozwiązywaniu 

problemów 
5  

Obszar IV Umiejętności interpersonalne 5  

Test kompetencji  

Badanie uzdolnień i 

predyspozycji 

przedsiębiorczych Kandydata/-

tki do udziału w projekcie 

20  

 

Wynik zbiorczy oceny 

Suma otrzymanych punktów łącznie (I + II + III):  

Czy Kandydat/-ka otrzymał/a wymagane minimum 

50 punktów ogółem, w tym minimum 26 punktów 

za opis działalności gospodarczej oraz 24 punkty 

za rozmowę z Doradcą zawodowym? 

 TAK  NIE 

Czy Kandydat/-ka spełnia wymagania minimalne, 

aby zostać zakwalifikowany do projektu?1 
 TAK  NIE 

 

 

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

miejscowość, data      Podpis członka Komisji rekrutacyjnej 

                                                             
1 Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie wynosi 50 w tym co najmniej 26 punktów za opis 

planowanej działalności gospodarczej oraz 24 punkty za ocenę Doradcy zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego 

założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 


