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ZARZĄDZENIE NR 3/DNB3/2012 

Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT 

 
dotyczące: zasad przyznawania punktów w ocenie wykształcenia i doświadczenia na etapie oceny biznes planu 

w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 3” 
 

Niniejszym ustalam kryteria przyznawania punktów udzielanych w ocenie wykształcenia 

i doświadczenia Beneficjenta Pomocy przedstawione w biznes planie złoŜonym w ramach konkursu zamkniętego 

nr 1I/DNB3/2012 do projektu „Drogowskaz na biznes 3”: 

1. Spójność wykształcenia wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem. Ustala się kryterium 

punktowe za: 

a) posiadane wykształcenie  - (na podstawie załączonych dokumentów – świadectwo, dyplom lub równowaŜny 

dokument),  

b) kwalifikacje uzupełniające - zgodne z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej tj. ukończone kursy, 

szkolenia, uzupełnienia, studia podyplomowe, licencje, inne. 

 

Opis Punkty 

WyŜsze kierunkowe + kwalifikacje uzupełniające 5 pkt 

wyŜsze kierunkowe 

wyŜsze + kwalifikacje uzupełniające 

średnie kierunkowe + kwalifikacje uzupełniające 

4 pkt 

WyŜsze 

średnie kierunkowe 

średnie + kwalifikacje uzupełniające 

zasadnicze zawodowe kierunkowe + kwalifikacje uzupełniające 

3 pkt 

Średnie 

zasadnicze zawodowe kierunkowe 

zasadnicze zawodowe + kwalifikacje uzupełniające 

2 pkt 

zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe i inne 1 pkt 
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2. Spójność doświadczenia Wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem. Ustala się następujące 

kryterium punktowe za: 

a) doświadczenie formalne – weryfikacja na podstawie załączonych dokumentów (świadectwo pracy, umowa o 

pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie/umowa o odbyciu staŜu, um. zlecenia, umowy o dzieło): 

b) nabyte umiejętności - weryfikacja na podstawie wystawionych referencji, opinii pracodawcy 
 
doświadczenie powyŜej 5 lat 5 pkt 
doświadczenie 3 - 5 lata 4 pkt 
doświadczenie 1 - 3 lata 3 pkt 
doświadczenie do 1 roku 
brak doświadczenia formalnego ale nabyte 
umiejętności spójne z kierunkiem planowanej 
działalność 

2 pkt 

brak doświadczenia i umiejętności 1 pkt 
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    (miejscowość, data)            (podpis Kierownika Projektu)  
     


