
 

Własna firma w Sercu Kaszub 

Załącznik nr 7  
do Regulaminu rekrutacji do projektu pn.: 

 „Własna firma w Sercu Kaszub” 
 

 
KARTA OCENY KOŃCOWEJ 

 
 
 

1. Dane identyfikacyjne Kandydata 
 
Numer formularza Data wpływu Imię i nazwisko Kandydata 

   
 

 
 
2. Ocena pierwotna 
 

Część I. Ocena uzdolnień przedsiębiorczych z KOPP 
LICZBA 

PRZYZNANYCH 
PUNKTÓW 

Predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej    

Planowane przedsięwzięcie i przygotowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej  

Suma uzyskanych punktów w części I.  

Czy Kandydat do Projektu w Karcie Oceny Predyspozycji Przedsiębiorczych dokonanej przez doradcę 
zawodowego (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji) uzyskał co najmniej 60% pkt możliwych do 
uzyskania (tj. 45 pkt na 75 pkt możliwych)? 

□ Tak 

□ Nie  
                                                      

Część II. Ocena przynależności do grup osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy 

ZGODNOŚĆ 
(TAK/NIE) 

LICZBA 
PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW  
(za TAK – 5 pkt,  
za NIE – 0 pkt)  

1. Kandydat do Projektu jest osobą w wieku 50 lat i więcej. Tak □         Nie □  

2. Kandydat do Projektu jest kobietą. Tak □         Nie □  

3. Kandydat do Projektu jest osobą z niepełnosprawnościami. Tak □         Nie □  

4. Kandydat do Projektu jest osobą długotrwale bezrobotną. Tak □         Nie □  

5. Kandydat do projektu jest osobą o niskich kwalifikacjach  Tak □         Nie □  



Własna firma w Sercu Kaszub 

Suma uzyskanych punktów w części II. 
 

 

Łączna liczba uzyskanych punktów w ramach przeprowadzonej oceny 
końcowej Kandydatów do Projektu (suma części I + II)  

 

 
 
 

………………….…………………………………………………………….. 
    data i czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 

3. Odwołanie 

Czy Kandydat złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? Tak □      Nie □ 

Jeżeli TAK czy odwołanie było złożone we właściwym terminie i formie opisanej w 

Rozdziale 7 Regulaminu rekrutacji? 
Tak □      Nie □ 

Ocena końcowa po rozpatrzeniu odwołania 
LICZBA 

PRZYZNANYCH 
PUNKTÓW 

Część I. Ocena uzdolnień przedsiębiorczych z KOPP  

Część II. Ocena przynależności do grup osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy  
Uzasadnienie ponownej oceny (minimum 5 zdań) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Łączna liczba uzyskanych punktów w ramach przeprowadzonej oceny 
końcowej Kandydatów do Projektu po odwołaniu (suma części I + II)  

 
 
 

………………….…………………………………………………………….. 
    data i czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 


