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Załącznik nr 2 do Reg. Rekrutacji 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  KRYTERIÓW OCENY 

„Przedsiębiorczy niepełnosprawni” 

§1 

W pierwszym etapie aplikacja oceniana jest przez dwóch losowo wybranych członków Komisji 

Rekrutacyjnej (KR) w oparciu o następujące kryteria: 

1) pomysł na biznes – w skali od 0 do 15 punktów, w tym: 

a) produkt/usługa wykonawcy na tle branży, w której zamierza działać (biorąc pod 

uwagę zasięg terytorialny działania) – 0-4pkt. 

 innowacyjny – 4pkt. 

 wyróżniający się – 3pkt. 

 przeciętny – 2 pkt. 

 poniżej poziomu branży – 1pkt. 

 bardzo niskiej jakości – 0pkt. 

b) wykonalność opisanego przedsięwzięcia (biorąc pod uwagę uwarunkowania 

techniczno-organizacyjne, zasoby ludzkie, źródła finansowania) – 0-6pkt. 

 bez zarzutu – 6pkt. 

 istnieją nieznaczne wątpliwości co do wykonalności przedsięwzięcia – 5pkt. 

 istnieją większe niż nieznaczne wątpliwości co do wykonalności 

przedsięwzięcia, które wg oceny Komisji mogą być wyjaśnione w II etapie 

rekrutacji – 3pkt. 

 istnieją poważne wątpliwości co do wykonalności przedsięwzięcia– 1pkt. 

 przedsięwzięcie w opisanym kształcie zostało uznane za niewykonalne – 0pkt. 

c) działalność planowana w obszarze związanym z ICT (technologie informacyjno-

komunikacyjne) lub stanowią one znaczące narzędzie planowanej koncepcji 

działalności – 0-5pkt. 

 potencjał ICT został wykorzystany optymalnie – 5pkt. 

  potencjał ICT został wykorzystany prawie optymalnie -  4pkt. 

  potencjał ICT został wykorzystany w umiarkowanym zakresie – 3pkt. 
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  potencjał ICT został wykorzystany w sposób nie wystarczający – 2pkt. 

  potencjał ICT został wykorzystany w znikomym zakresie – 1pkt. 

  wykorzystanie ICT zostało pominięte – 0pkt. 

 

2) znajomość rynku – w skali od 0 do 15 punktów, w tym: 

a) znajomość oczekiwań i potrzeb klientów – 0-4pkt. 

 bardzo dobra znajomość potrzeb klientów i dopasowanie sposobu 

prowadzenia działalności do tych potrzeb – 4pkt. 

 dobra znajomość potrzeb klientów, brak dopasowania do ich potrzeb – 3pkt. 

 dostateczna znajomość potrzeb klientów –2 pkt. 

 słaba znajomość potrzeb klientów – 1pkt. 

 planowana działalność nie jest w stanie zaspokoić istniejącego popytu lub 

popyt nie występuje – 0pkt. 

b) znajomość konkurencji – 0-5pkt. 

 bardzo dobre rozeznanie na rynku pod względem konkurencji – 5pkt. 

 dobra znajomość konkurencji, ale niepełne wskazanie jej mocnych i słabych 

stron oraz cen konkurencyjnych produktów i usług – 3-4 pkt. 

 dobra znajomość podmiotów konkurencyjnych, ale bez wskazania ich 

mocnych i słabych stron oraz cen konkurencyjnych produktów i usług – 2 pkt. 

 słaba znajomość konkurencji – 1pkt. 

 brak znajomości konkurencji – 0 pkt. 

c) realność osiągnięcia zakładanego popytu, trwałość planowanego przedsięwzięcia w 

kontekście uwarunkowań lokalnego rynku – 0-6pkt. 

 bez zarzutu (wykazano, że działalność osiągnie prognozowany popyt i 

wyjaśnienia te nie budzą wątpliwości Komisji) – 6pkt. 

 Komisja stwierdziła potencjalne zagrożenia trwałości (o niskim ryzyku 

wystąpienia)– 5pkt. 

 Komisja stwierdziła prawdopodobne zagrożenia trwałości (o średnim ryzyku 

wystąpienia)– 3-4pkt. 
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 Komisja stwierdziła poważne zagrożenia trwałości (o dużym ryzyku 

wystąpienia), ale nie przesądzające o braku powodzenia przedsięwzięcia – 

1pkt. 

 kandydat nie wykazał, że opisywana działalność może przynieść trwałą 

nadwyżkę przychodów nad kosztami – 0pkt. 

 

3) spójność wydatków z profilem działalności – w skali od 0 do 10 punktów 

Czy zaplanowane wydatki są niezbędne do prowadzenia opisywanej działalności? Czy są 

kwalifikowalne na podstawie §8 Regulaminu projektu? Czy wydatki nie zostały 

przeszacowane? Komisja Rekrutacyjna odejmuje 1 pkt. za każde 10% nieprawidłowo 

zaplanowanych wydatków. 

Jeżeli podano listę wydatków, ale nie podano kwot – ocena może wynieść maksymalnie 

5pkt., a kandydat będzie musiał doprecyzować informacje o budżecie w trakcie II etapu 

rekrutacji. 

 

4) kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe kandydata przydatne z punktu 

widzenia planowanej działalności - w skali od 0 do 5 punktów w tym: 

 wszystkie potrzebne kwalifikacje, umiejętności i duże doświadczenie spójne z 

działalnością – 5pkt.;  

 wszystkie potrzebne kwalifikacje, umiejętności, ale małe doświadczenie (lub duże 

doświadczenie zawodowe, ale w innej branży) – 4pkt.;  

 wszystkie potrzebne kwalifikacje, umiejętności i brak doświadczenia albo 

częściowe braki w kwalifikacjach i małe doświadczenie (lub duże doświadczenie 

zawodowe, ale w innej branży) – 3pkt.;  

 częściowe braki w kwalifikacjach i brak doświadczenia – 1-2pkt.;  

 brak kwalifikacji i umiejętności przydatnych dla planowanej działalności – 0pkt. 

 

5) stopień przygotowania do prowadzenia danej działalności – w skali od 0 do 5 

punktów w tym: 
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 stopień przygotowania nie budzi zastrzeżeń i został przekonująco opisany, jest 

zapewniony lokal jeśli potrzebny, są zapewnieni kontrahenci – dostawcy i klienci, 

kandydat zna wymagania techniczne i prawne związane z działalnością – 5pkt.; 

 Komisja Rekrutacyjna stwierdziła braki w przygotowaniu w ramach powyższych 

obszarów – 1-4 pkt. (ocena obniżona w zależności od skali stwierdzonych 

braków); 

 brak jakiegokolwiek przygotowania do opisanej działalności – 0pkt. 

 

§2 

 
W etapie drugim Komisja Rekrutacyjna składać się będzie z 3 członków (ekspert ds. 

przedsiębiorczości, doradca zawodowy i psycholog). Oceniane będą: 

 

1) przygotowanie do prowadzenia działalności - w skali od 0 do 25 punktów, 

a) wiedza i doświadczenie kandydata w obszarze związanym z planowaną 

działalnością, posiadanie kwalifikacji potwierdzonych 

wykształceniem/świadectwami/dyplomami/certyfikatami (jeżeli takie kwalifikacje są 

potrzebne do danej działalności) – 0-5 pkt. 

b) kompletność i spójność koncepcji planowanej działalności – 0-5 pkt. 

c) znajomość planowanego produktu/usługi i procesu jego/jej wytwarzania – 0-5 pkt. 

d) znajomość branży i rynku, na którym kandydat zamierza działać (w tym znajomość 

potencjalnych klientów i konkurentów) – 0-5 pkt. 

e) znajomość techniczno-organizacyjnych aspektów planowanej działalności, w tym 

umiejętność uzasadnienia wydatków zaplanowanych w ramach wsparcia 

finansowego na uruchomienie działalności – 0-5 pkt. 

Każde z powyższych kryteriów (a-d) jest oceniane w następujący sposób:  

 odpowiedź w pełni zadowalająca i pozwalająca stwierdzić, że kandydat jest 

przygotowany do planowanej działalności – 5pkt., 

 odpowiedź zadowalająca, ale nie wyczerpująca zagadnienia – 4pkt., 

 odpowiedź przeciętna, ale poprawna – 3pkt., 
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 odpowiedź niepełna, obejmująca jedynie niewielką część poruszonych w pytaniu 

zagadnień, nieumiejętność doprecyzowania odpowiedzi – 1pkt. 

 brak odpowiedzi, odpowiedź nie na temat – 0pkt. 

2) umiejętność doprecyzowania, wyjaśnienia wątpliwości i spójność z formularzem 

rekrutacyjnym – w skali od 0 do 15 punktów, 

Komisja zadaje kandydatowi 3 pytania z prośbą o doprecyzowanie 

informacji/wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie oceny formularza 

rekrutacyjnego, posługując się przy tym kartą oceny formularza lub samą treścią 

formularza. Odpowiedź na każde z pytań jest oceniana w skali 0-5 pkt. 

3) predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności gospodarczej – test 

predyspozycji osobowościowych oraz przedsiębiorczości przygotowany przez 

psychologa i doradcę zawodowego – ocena w skali od 1 do 10, mnożona przez  

wagę 4. 

Kandydat przed wejściem na rozmowę otrzymuje do wypełnienia przygotowany przez 

psychologa i doradcę zawodowego kwestionariusz. W trakcie rozmowy psycholog i 

doradca zawodowy weryfikują odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu oraz zadają 

dodatkowe pytania. Na tej podstawie przyznawana jest ocena w skali 1-10pkt.  

 


