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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. 
  
Data wpływu formularza zgłoszeniowego: ……………….…………..  Nr formularza zgłoszeniowego: 
…………………….… 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do Projektu pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020  
Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Część I – INFORMACJE O KANDYDACIE 

1. Imię/imiona  

2. Nazwisko: 

3. Obywatelstwo: 

4. Data i miejsce urodzenia: 

5. Nr dowodu osobistego: 

6. PESEL: 

7. NIP: 

8. Adres zameldowania:   
województwo: ..............................................................   powiat: …………………..…………… miejscowość ………….....…………..  
ulica: ..................................................................................................................    nr domu ........................... nr lokalu ……………. 
kod pocztowy: …………………….…  miejscowość………………….………………………………………………………….…………… 

9. Adres korespondencyjny:   
województwo: ...............................................................................................      powiat: ………………………..………………………     
ulica: ................................................................................................................    nr domu ……….……….nr lokalu: ......................... 
kod pocztowy: ....................................................     miejscowość: …………………………………………………………………………   

10. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym):   

11. Numer telefonu komórkowego:  

12. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: 

13. Status Kandydata oraz przynależność do grupy docelowej: 

 osoba fizyczna nieposiadająca zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia1 zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 
Rejestrze Sądowym, lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

                                                           
1 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do Projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
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dzień przystąpienia do Projektu, 
 osoba bezrobotna, poszukująca pracy (pozostająca bez zatrudnienia) i bierna zawodowo, znajdująca się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. kobieta, osoba po 50r. życia2, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotna, 
niskowykwalifikowana,  
 osoba odchodząca z rolnictwa zarejestrowana jako bezrobotna oraz członkowie jej rodziny zarejestrowani jako bezrobotni, 
pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie 
przekraczają 2 ha przeliczeniowych 

14. Wykształcenie:  

 podstawowe/gimnazjalne  
 średnie/ponadgimnazjalne ………………………………….……………………………..……………….……….……….[podać jakie] 
 pomaturalne…………………………………………………………………………………………………..……….…...….[podać jakie] 
 wyższe………………………………………………………………………………………………………...……………….[podać jakie] 

15. Proszę podać tematy szkoleń/kursów, które Pan/Pani ukończył/a 

1. …………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….… 
3. …………………………………………………………………….………………………………………………………………..……..…… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……..…… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….……..…… 
7. ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. Doświadczenie zawodowe: 

Okres zatrudnienia  Nazwa firmy Zawód wykonywany 
Czynności i zadania 

wykonywane 

 
 

   

 
 

   

    

    

17. Jakie dotychczasowe doświadczenia i nabyte umiejętności zamierza Pani/Pan wykorzystać prowadząc działalność 
gospodarczą?  

                                                           
2 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
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20% całkowitej liczby punktów będą stanowić kwalifikacje, doświadczenie i 
przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Kandydata 
 

 

Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Proszę opisać planowaną przez Panią/Pana działalność gospodarczą  (lokalizacja siedziby, lokalizacja miejsc wykonywania  
działalności,  teren działania, planowana forma prowadzenia działalności, branża, jeżeli to możliwe to podać nr PKD wraz  
z pełną nazwą przedmiotu PKD, przedmiot planowanej działalności, pozwolenia i licencje wymagane dla planowanej 
działalności, planowane zatrudnienie, lista firm – potencjalnych kooperantów, opis potencjalnych odbiorców towarów, usług 
oferowanych przez Pani/Pana przedsiębiorstwo, przewidywaną rentowność przedsięwzięcia). 

 

70% całkowitej liczy punktów będzie stanowić ocena pomysłu biznesowego 

Kandydata. 

A. Opis projektowanego przedsięwzięcia i produktu  
  

 czym się będzie zajmować firma, 


 dlaczego chcemy podjąć właśnie taką działalność, 


 czy mamy odpowiednie kwalifikacje (nasze wykształcenie, posiadane certyfikaty, uczestnictwo w kursach, 

szkoleniach), 


 szczegółowo co będzie oferowanym przez nas produktem/usługą, 


 jak będzie wyglądać organizacja firmy (status prawny firmy, informacje o pracownikach), 


 opis dostawców (najlepiej z przykładami firm) i 


 kanałów dystrybucji. 
 
 
Źle: 
 
Chcę otworzyć hotel dla zwierząt. Bardzo lubię zwierzęta, sam mam 3 psy i 2 koty i wiem, jak duże występują problemy, gdy 

właściciel chce wyjechać. Posiadam odpowiednie kwalifikacje do tej pracy. Oferowanym przeze mnie produktem będzie hotel dla 

zwierząt. Firmę będę prowadzić sam” 

Dobrze: 
 
Chcę otworzyć hotel dla zwierząt (psów i kotów) w Ostrowcu Św.. Do prowadzenia tej działalności posiadam odpowiednie 

kwalifikacje (dyplom technika weterynarii uzyskany w 2001 r. w Technikum Weterynarii w Skarżysku Kam,). Z moich 

obserwacji, jak również analizy wypowiedzi na lokalnych forach internetowych (www.pets.pl/forum,  www.psy.forum) wynika, 

że w Ostrowcu Św. i powiecie ostrowieckim problem pozostawienia zwierząt w domu jest sprawą poważną i jak dotąd 

nierozwiązaną. Hotel, który będzie mógł pomieścić 20 psów i 10 kotów, chcę zbudować na własnej działce, koło domu. Firmę w 

początkowym etapie działalności chcę prowadzić sam, jedynie prowadzenie księgowości zlecać specjaliście” 

http://www.psy.forum)/
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B. Lokalizacja 
 
 czy firma potrzebuje oddzielnego lokalu, czy też działalność zarejestrowana będzie we własnym domu. Jeśli decydujemy się 

na wynajem lokalu, powinniśmy napisać o konkretnym miejscu - najlepiej konkretny adres lub dzielnicę. 

 uzasadnienie wyboru lokalizacji oraz warunki, jakie musi spełniać lokal (np. czy musi być podłączona woda). 

 czy miejsce będzie dostępne dla klientów? 

 ile będzie kosztował najem? 

 Na czym ma polegać działanie w terenie ? o jaki teren działania chodzi ?

 

C. Klienci 
 
Najlepiej podzielić klientów na grupy. Najprostszy podział to klienci indywidualni i instytucjonalni, ale można też wymienić inne grupy 

(np. klienci szkoły językowej: studenci, młodzież przygotowująca się do matury, licealiści i gimnazjaliści). Każdą grupę należy krótko 

opisać - które z naszych produktów mają kupić i dlaczego, co ich do nas przyciągnie? 

 

2. Proszę podać mocne strony planowanego przedsięwzięcia 
- silne strony – 
 
płyną z wewnątrz firmy, a więc wymieniamy tu takie rzeczy jak doświadczenie, wysoką jakość, nastawienie na klienta, unikalną 

ofertę; 
 
- szanse – 
 
napływają z otoczenia, np. duży popyt na dany towar w związku z ogólnopolskim trendem, brak konkurencji; 
 
 

3. Proszę podać słabe strony i wskazać zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia i opisać, w jaki sposób 
zamierza Pani/Pan sobie z nimi poradzić. 

- słabe strony – 
 
wynikają z wewnątrz firmy, np. brak ustalonej na rynku marki i stałych klientów, początkowo niewielki asortyment, uzależnienie 

od jednego odbiorcy/dostawcy; koszty ! 

- zagrożenia – 
 
np. odwrócenie się trendów na rynku, nagłe zmiany cen. 
 

4. Proszę określić planowane  wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz przewidywane źródła 
finansowania.  

Uzasadnienie wydatków 
 
Co chcemy kupić, za ile i dlaczego. Dobrze jest podać konkretną nazwę i funkcje danego sprzętu. 

Struktura wydatków w układzie : wkład własny, dofinansowanie 

 
Przedstawienie koncepcji rozwoju 
 
 Ile produktów/usług zamierzasz sprzedać w etapie początkowym? 

 Jak stopniowo, miesiąc po miesiącu będziesz się rozwijał? 

 Gdzie widzisz swoja firmę za rok, a gdzie za 2 lata? 
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5. Czy w Pani/Pana branży istnieje konkurencja i jaką ma Pani/Pan wiedzę na jej temat.  

 

 

A. Analiza konkurencji 
 
 należy wskazać zarówno konkurencję bliższą, jak i dalszą 

 co może być substytutem oferowanego przez nas produktu/usługi (myjnia sucha)

 każdą z ustalonych grup konkurentów należy krótko opisać, czym się wyróżnia, a także, czy stanowi dla nas bezpośrednie 

zagrożenie. 

 
Czym jest konkurencja bliższa? Dla sklepu spożywczego będą nią inne sklepy spożywcze w promieniu 1-2 km, dla salonu 

samochodowego zapewne całe miasto. Chodzi tu nie tylko o kryterium geograficzne, ale też podobieństwo do naszej firmy. Dla 

internetowego sklepu ze sprzętem komputerowym sklep stacjonarny zlokalizowany w tym samym bloku będzie konkurencją 

dalszą niż inny sklep o podobnym profilu działalności działający w polskiej sieci. Najlepiej, jeśli uda się wskazać liczebność 

najbliższych konkurentów i wskazać ich nazwy (2-3 przykłady). 

 
Źle: 
 
W moim rejonie konkurencja jest dość duża, ale nie zaspokaja popytu, dlatego nie martwię się o klientów-wszyscy robią 

zdjęcia. 

 
Dobrze: 
 
Na podstawie danych z internetu, lektury lokalnej prasy oraz kontaktów osobistych ustaliłam, że konkurencją dla zakładu 

fotograficznego są następujące podmioty: 
 
1. Inne zakłady fotograficzne w Ostrowcu Św., oferują podobny zakres usług, jednak mają ceny o 10% wyższe. Najważniejsze są 

dla mnie, ze względu na lokalizację oraz zakres usług, 2 przedsiębiorstwa- jeden zlokalizowany na ul. Miodowej 16 a drugi na 

Słowackiego 12A.  
 
2. Zakłady fotograficzne w Kielcach - w mieście jest kilkanaście takich przedsiębiorstw.  
 
3. Punkty do szybkiego wywoływania zdjęć- maszyny zlokalizowane w dużych sklepach np. Rossman, oferujące dużo niższe 

ceny i szybkość obsługi oraz praktycznie brak kolejek, jednak jakość zdjęć jest dużo niższa. Wciąż niewiele osób wie, jak 

obsługiwać maszyny.  
 
4. Sklepy internetowe oferujące usługę wywoływania zdjęć - tańsze, jednak czas oczekiwania wynosi 2-3 dni i brak jest 

bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Ponadto usługi przez internet nie są jeszcze upowszechnione na naszym terenie.  
 
Warto zauważyć, że w Ostrowcu Św. brakuje dużych, profesjonalnych zakładów fotograficznych a w dwóch 

wspomnianych wyżej często są kolejki.  

 

 

 



 

Projekt pn „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” jest realizowany na podstawie 
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach  

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 

 
  Lider projektu                  

B. Przewagi konkurencyjne  
 
 co ma sprawić, że klient przyjdzie właśnie do nas? 

 przewagi najlepiej wymienić w punktach, wraz z uzasadnieniem każdej z nich, np. 


- doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w zakładzie fotograficznym w Radomiu.  
 

- konkurencyjne ceny - niższe o ok. 10% od konkurencji, system rabatowy  

 

6. Proszę opisać jakie planuje Pani/Pan podjąć działania promocyjne krótko i długoterminowe w związku z planowaną 
działalnością gospodarczą. 

 w jakich mediach będziemy się reklamować? 

 dlaczego właśnie taką drogę wybraliśmy? 

 kto przygotuje zamówioną przez nas reklamę, 

 kto zaprojektuje, wydrukuje i rozniesie ulotki? 

 i oczywiście - ile to kosztuje? 

 

7. Jakiej ma Pani/Pan oczekiwania w związku z udziałem w Projekcie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Źródła informacji o Projekcie (zakreślić odpowiednie) 

 Ulotka informacyjna 
 Plakat informacyjny 
 Ogłoszenie prasowe 
 Strona internetowa firmy 
 Znajomi 
 Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Część III – BADANIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

. 10% całkowitej liczby punktów będzie stanowić pisemna opinia doradcy 
zawodowego/psychologa lub Komisji o predyspozycji Kandydata do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. 
3. Oświadczam, że nie byłem(am) zarejestrowany(a) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadziłem(am) działalności na podstawie odrębnych 
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. 

4. Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz  
w ramach Poddziałania 10.2.1 na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptuję zawarte w nich warunki. 

6. Oświadczam, że planuję zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.  
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7. Oświadczam, że nie byłem (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 

8. Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procedurą rekrutacji 
oraz realizacją Projektu pn. „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. 2014  poz.1182 j.t. ). 

9. Oświadczam, że nie byłem wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki 
komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do 
Projektu. 

10. Oświadczam, że nie byłem udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. (Dopuszczalne jest 
uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane 
na giełdzie papierów wartościowych). 

11. Oświadczam, że nie byłem członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych 
miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. (Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni 
oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają 
przychodu z tytułu tego członkostwa). 

12. Oświadczam, iż w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymałem pomocy 
de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiegam się obecnie, nie 
przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  
w sektorze transportu drogowego - równowartości w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

13. Oświadczam, że nie planuję uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w art. ust. 2 lit. c id ust. 3 lit. d 
oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). 

14. Oświadczam, iż nie jestem karany/a karą zakazu dostępu ośrodków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt.1 i 4 Ustawy  
o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. 2013 poz. 885 j.t.). 

    
 
 
 
…………………………………………. 
           Data i czytelny podpis 
 
Do Formularza Zgłoszeniowego przedkładam poniższe załączniki: 
a) Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”, 
b) Kserokopia dowodu osobistego poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem, 
c) Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy (MUP/PUP) o pozostawaniu osobą bezrobotną/długotrwale bezrobotną  

z określeniem profilu pomocy (jeśli dotyczy), 
d) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
e) Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo tj. osoby, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotna (jeśli dotyczy), 
f) Zaświadczenie z KRUS (jeśli dotyczy). 
g) ………………………………………………… 
h) ………………………………………………... 
 
 
UWAGA: Wnioski niekompletne będą odrzucane z przyczyn formalnych!!! 
 

 


