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Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” 
 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez 
 ISOFT Grzegorz Lasek, ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.07.00-18-

0003/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 - Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
 

 

 KARTA ZBIORCZA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO I OCENY KANDYDATA 
NA UCZESTNIKA PROJEKTU „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” 

 

Imię i nazwisko Kandydata  

Numer Identyfikacji Kandydata (NIK) tożsamy z numerem nadanym na 
formularzu rekrutacyjnym 

 

Data wypełniania Karty Zbiorczej Oceny Merytorycznej Formularza 
Rekrutacyjnego   

 
 

 

Ocena formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy z doradcą zawodowym – maksymalna liczba punktów do 
przyznania wynosi 108 pkt., z czego:  

 maksymalna liczba punktów wynikająca z oceny formularza rekrutacyjnego za kryteria związane 
z przynależnością do grupy docelowej wynosi 18 pkt.,  

 maksymalna liczba punktów wynikająca z oceny formularza rekrutacyjnego za kryteria związane 
z krótkim opisem planowanej działalności gospodarczej wynosi 50 pkt.,  

 maksymalna liczba punktów wynikająca z rozmowy z doradcą zawodowym wynosi 40 pkt. Obligatoryjną 
częścią rozmowy z doradcą zawodowym jest badanie dowolnie dobranym testem, który bada m.in. 
uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze.  
Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie wynosi 54, w tym co 
najmniej 30 punktów za opis planowanej działalności gospodarczej oraz 24 punktów za ocenę doradcy 
zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

 Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby 
punktów możliwych do zdobycia tj. uzyska co najmniej 54 punkty w tym co najmniej 30 punktów za 
opis planowanej działalności gospodarczej oraz co najmniej 24 punktów za ocenę doradcy 
zawodowego weryfikującego predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

 
A - KRYTERIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO GRUPY DOCELOWEJ (MAX 18 PKT.) 

 

Lp. 

 
 

Nazwa kryterium 

 
Max 

liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
przez 1 

eksperta 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
przez 2 

eksperta 

Średnia liczba 

przyznanych 

punktów 

1.  bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny 
co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia 

6    

2.  rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający 
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść 
z rolnictwa 

6 

   

3.  osoba z niepełnosprawnościami 2    

4.  osoba w wieku 50 lat i więcej 1    

5.  osoba długotrwale bezrobotna 1    

6.  osoba o niskich kwalifikacjach 1    

7.  kobieta 1    

SUMA 18    
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B - KRYTERIA DOTYCZĄCE OPISU PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (MAX. 50 PKT.) 
 

 

Lp. 

 
 

Nazwa kryterium 

 
Max 

liczba 

punktów 

Przyznana liczba punktów 
 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
przez 1 

eksperta 

Liczba 
punktów 

przyznanych 
przez 2 

eksperta 

Liczba punktów 
przyznanych 

przez 3 
eksperta 

(jeśli dotyczy) 

Średnia 
liczba 

przyznanych 
punktów 

1.  Pomysł na działalność gospodarczą 
 

15     

2.  Znajomość branży 
 

5     

3.  Analiza konkurencji 
 

4 
    

4.  Zakres planowanej inwestycji 
 

6     

5.  Zasoby konieczne do uruchomienia 
działalności gospodarczej oraz stopień 
przygotowania inwestycji do realizacji 
 

4 

    

6.  Zgodność wykształcenia  
i doświadczenia z przedsięwzięciem  
 

6 
    

7.  Czynniki decydujące o powodzeniu 
planowanego przedsięwzięcia 
 

4 
    

8.  Deklaracja zatrudnienia 2     

9.  Deklaracja, że głównym miejscem 
prowadzenia działalności będą tereny 
rewitalizowanego ROF 

2 
    

10.  Deklaracja utrzymania działalności przez 
24 miesiące od dnia zarejestrowania 
działalności  

2 
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C - ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM (MAX 40 PKT.) 

 

Lp. 

 
 

Nazwa kryterium 

Max liczba 
punktów 

Przyznana liczba 
punktów przez 

doradcę 
zawodowego 

1.  Rozmowa z doradcą zawodowym 
 

 

20  

2.  
 

Test kompetencji Badanie uzdolnienia i predyspozycji przedsiębiorczych 
Kandydata do udziału w projekcie  

20  

 

RAZEM - SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  
z Doradcą Zawodowym oraz testu kompetencji przedsiębiorczych 

40  

 

A+B+C – WYNIK OCENY – ZBIORCZO 

 
Max liczba 

punktów 
Otrzymana liczba 

punktów 

A - KRYTERIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO GRUPY DOCELOWEJ  18  

B - KRYTERIA DOTYCZĄCE OPISU PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 50  

C - ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM 40  

Suma otrzymanych punktów łącznie (A + B + C) 108  
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Czy Kandydat otrzymał wymagane minimum 54 punkty ogółem, w tym minimum 
30 punktów za opis działalności gospodarczej oraz 24 punkty za rozmowę  
z doradcą zawodowym? 

 tak  nie 

Czy Kandydat spełnia wymagania minimalne, aby zostać zakwalifikowany do projektu? 
 tak  nie 

  

 

………………………….…...………… …………….……………………………………………………………………… 
Miejscowość, data    Czytelny podpis Osoby Uzupełniającej  
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