
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników 

Karta oceny doradcy zawodowego (ETAP II) 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 

6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

 

Arkusz wypełniony przez: Partnerów 

 

Numer ewidencyjny  formularza rekrutacyjnego  

Imię i nazwisko potencjalnego uczestnika projektu  

Imię i nazwisko Doradcy zawodowego  

Data przeprowadzenia oceny formularza 
rekrutacyjnego 

 

Niniejszym oświadczam, iż:  

1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji, dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu 
pt.: „Samozatrudnienie – pomysłem na życie”,  

2. zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób sumienny, rzetelny i bezstronny, 
zgodnie z posiadaną wiedzą, 

 3. nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności 
względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie, w szczególności:  

a) nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia 
osoby, która złożyła formularz rekrutacyjny, 

b) nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  

4. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas lub w związku 
z dokonywaniem oceny wstępnych formularzy rekrutacyjnych oraz do ich wykorzystywania jedynie w zakresie 
niezbędnym do dokonania tej oceny.  

 

 

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

      Data               podpis doradcy zawodowego 



 
 
 
 
 

 

OCENA  PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH KANDYDATA/KI DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
 

L.P. Kryteria oceny Przyznana 
liczba 

punktów 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

1 

Predyspozycje (analiza słabych i mocnych stron) 
Kandydata/Kandydatki pod kątem  założenia i 
prowadzenia działalności gospodarczej  10 

 

 

 

2 

Przygotowanie merytoryczne 
Kandydata/Kandydatki do założenia i 
prowadzenia działalności gospodarczej  7 

 

 

 

3 

Motywacja do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej 

 8 

 

 

 

4 
Umiejętność planowania i analitycznego 
myślenia w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

 10 
 

 

5 
Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz 
doświadczenie w pracy, która będzie 
przedmiotem działalności gospodarczej 

 5 
 

Suma otrzymanych punktów  40  

 

WNIOSKI OCENA UWAGI 

Czy w wyniku oceny 
doradcy zawodowego na 
temat predyspozycji 
Kandydata/tki do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przyznano 
min. 60% (24 punkty) 
punktów ogółem z Etapu 
II 

 

 

TAK* 

 

 

NIE* 

 

*zakreślona w kółko odpowiedź przez doradcę zawodowego jest prawidłowa 

 

........................................................   ………….................................................................................... 
miejsce i data              podpis dorady zawodowego 


