Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji
do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”

KARTA OCENY
PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA
WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w ramach projektu

SIŁA BIZNESU – dotacje na start firmy
realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dane kandydata
Imię i nazwisko
Nr formularza rekrutacyjnego

FR/SB/……./I/2016
Deklaracja bezstronności i poufności doradcy zawodowego

Oświadczam, że z kandydatem do udziału w projekcie, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub prawnym mogącym budzić
wątpliwości co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam, że z Kandydatem nie łączy mnie związek z tytułu:
• małżeństwa,
• pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,
• przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny
aplikacji. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z przeprowadzonym badaniem predyspozycji do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące badania nie
zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

Data

Czytelny podpis

POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH
ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice
www.puppabianice.pl

Biuro projektu: pok. 309 (bud. A, III piętro)
Tel. 42 22 54 207, e-mail: programy@puppabianice.pl

Kryteria oceny

1.
2.

I.
OCENA TESTU PREDYSPOZYCJI
Test predyspozycji
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
Test przedsiębiorczości

Przedział
punktowy
(min-max)

Liczba
przyznanych
punktów

9-21 pkt.
15-45 pkt.

II.

OCENA ROZMOWY DORADCZEJ

3.

Ocena motywacji i gotowości kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

a

samodzielność

0-2 pkt.

b

przedsiębiorczość

0-2 pkt.

c

odpowiedzialność

0-2 pkt.

d

umiejętność planowania i analitycznego myślenia

0-2 pkt.

e

sumienność

0-2 pkt.

f

umiejętność podejmowania decyzji

0-2 pkt.

g

brak przeciwwskazań do wykonywania planowanej działalności gospodarczej,
posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

0-2 pkt.

Razem:

0-14 pkt.
III.

PODSUMOWANIE OCENY

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTÓW

24-80 pkt

Czy kandydat otrzymał wymagane minimum 45 pkt. z oceny testu predyspozycji?

☐ TAK

☐ NIE

Czy kandydat otrzymał wymagane minimum 8 pkt. z oceny rozmowy doradczej?

☐ TAK

☐ NIE

Czy kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji?

☐ TAK

☐ NIE

Uzasadnienie oceny:

Data

Podpis

