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FORMULARZ BADAJĄCY POZIOM WIEDZY DOTYCZĄCEJ 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Siła biznesu po 50-ce nr RPSL.07.03.03-24-039C/15 

 
 

Beneficjent: Michał Cichoń PRO STUDIO 

Imię i nazwisko kandydata:  

Data:  
 

WERYFKACJA WIEDZY Z ZAKRESU PROWDZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODRACZEJ 

Poziom wiedzy z zakresu prowadzenia  działalności gospodarczej – ocena na podstawie testu 
przedsiębiorczości  

TAK NIE 

Podstawowa – brak wiedzy z zakresu prowadzenia firmy 
Przewidziano: 45 godz. szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej”;  24 godz. szkolenie: „Budowanie biznesplanu”;  minimum 12 godz. doradztwa 

indywidualnego; 16 godz. doradztwa grupowego. 

 

□ 

 

□ 

Średnio zaawansowana – wiedza ogólna, teoretyczna z zakresu prowadzenia firmy 
Przewidziano – minimum 24 godz. szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej”; 24 godz. szkolenie: „Budowanie biznesplanu”; minimum 6 godz. doradztwa 
indywidualnego; 16 godz. doradztwa grupowego. (wymagane dokumenty - 
zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedze wydane w okresie maksymalnie 

do 2 lat przed przystąpieniem do Projektu)* 

 

 

□ 

 

 

□ 

Zaawansowana – praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedza z zakresu 
przedsiębiorczości  
Przewidziano: 24 godz. szkolenie: „Budowanie biznesplanu”; minimum 6 godz. doradztwa 
indywidualnego; 16 godz. doradztwa grupowego. 
(wymagane dokumenty - zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedze 
wydane w okresie maksymalnie do 2 lat przed przystąpieniem do Projektu oraz kopie 
dokumentów z właściwego rejestru/instytucji potwierdzające prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej, współudział/udział w spółce, współpracę1 i wiedzę z zakresu 
prowadzenia firmy) * 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 
Uzasadnienie wyboru: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………  ………………………………………………………… 

(data, podpis Kandydata/tki)  (data, podpis Doradcy zawodowego) 
 

                                                 
1 Współpraca rozumiana zgodnie z definicją osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 121) 
*Beneficjent zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniosek Uczestnika(czki) Projektu w zakresie odstąpienia od 
uczestnictwa w obowiązkowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, jeżeli odbyte przez Uczestnika(czkę) Projektu 
szkolenia/doradztwo będą odbiegały swym zakresem merytorycznym i programowym od wsparcia przewidzianego w ramach 
Projektu. 


