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Załącznik nr 4 do REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU - ścieżka dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - 

 

FORMULARZ ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM  

i DIAGNOZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

Uczestnika/-czki projektu  

„Nowe kwalifikacje, nowe działalności”  

nr RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 

realizowanym w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 

dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

(działania z zakresu outplacementu) 

dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement - konkurs 

 
 

Imię i nazwisko Uczestnika/-czki: 

................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby realizującej usługę: 

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

 

Kryteria oceny 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA UZYSKANA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

I. Postawa przedsiębiorcza, znaczenie i wpływ 

predyspozycji zawodowych w planowanej działalności

  

0 – 10  

II. Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność 0 – 5  

III. Motywacja i gotowość do podjęcia działalności 

gospodarczej 

0 – 5  

IV. Umiejętność planowania i myślenia analitycznego, 

posiadanie wiedzy merytorycznej w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej 

0 – 5  

RAZEM: 0 – 25  
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SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE Z PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY (opisać, 

uzasadnić m.in. obniżenie punktacji dot. danego kryterium): 

Postawa przedsiębiorcza, 

znaczenie i wpływ predyspozycji 

zawodowych w planowanej 

działalności 

 

Odpowiedzialność, sumienność, 

samodzielność 

 

Motywacja i gotowość do podjęcia 

działalności gospodarczej 

 

Umiejętność planowania i myślenia 

analitycznego, posiadanie wiedzy 

merytorycznej w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 

 

 

ŁĄCZNA LICZBA OTRZYMANYCH PUNKTÓW (min. 0 pkt. / max. 25 pkt.)  - ………………………………. 

 

.................................................... 

 

Wynik rozmowy z Doradcą Zawodowym 



 Pozytywny 

min. 15 punktów 

 



 Negatywny 
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Przydzielenie do poziomu zaawansowania na szkolenie z podstaw 
przedsiębiorczościi 

Lp. Kategoria wstaw X przy 

wybranej kategorii 

1. Podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy 

z zakresu prowadzenia firmy  

 

2. Średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę 
ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy  

 

3. Zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne 
doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu 
przedsiębiorczości: 
✓ prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub, 
✓ były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, 
✓ były osobami współpracującymiii posiadają wiedzę  

z zakresu prowadzenia firmy prowadzenia firmy 

 

 

Deklaracja bezstronności  

Oświadczam, że: 

− Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej lub bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia 

opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego. 

− Przed upływem trzech lat od daty złożenia Formularza rekrutacyjnego nie pozostawałem (-am)  

w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego. 

− Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

 

Data i podpis Doradcy Zawodowego     Data i podpis Uczestnika/-czki 

 

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

 

                                                           
i Uczestnicy/-czki, którzy chcą otrzymać wsparcie szkoleniowe na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym, są zobowiązani 

do dostarczenia na rozmowę z doradcą zawodowym odpowiednich dokumentów, potwierdzających przygotowanie do założenia oraz 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej – certyfikatów/zaświadczeń lub dokumentów potwierdzających prowadzenie firmy, tj.: 

Kopii zaświadczeń/certyfikatów o odbyciu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

Kopii dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie własnej działalności gospodarczej (dotyczy okresu powyżej 

12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), współudział/udział w spółce, współpracę i wiedzę z zakresu prowadzenia firmy. 

ii Definicja osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 


