
Najlepsze wsparcie na starcie –  

program tworzenia własnej firmy 

www.cdgpolska.pl | rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl 

 

CDG PRO Sp. z o.o. 

36-072 Świlcza 145b 

 

 

 

Strona 1 z 2 
 

Świlcza, 04.09.2020r. 

 

LISTA NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH 

do projektu  Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 

realizowanego przez CDG PRO Sp. z o.o. w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 

OŚ PIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy 

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

Zanim złożysz do Nas dokumenty rekrutacyjne zweryfikuj czy nie popełniłeś poniższych błędów: 

1. Brak zapisu „Nie dotyczy” lub „N/d” w polu „Nr lokalu” w przypadku osób mieszkających w 

budynkach jednorodzinnych. 

2. W polu „Wskaż aktualny status na rynku pracy” należy wybrać wyłącznie jedną opcję ( 1 lub  2 

lub  3 lub  4) i dodatkowo zaznaczyć opcje „w tym”. 

3.  Brak zaznaczenia opcji  JESTEM osobą bezrobotną lub bierną zawodowo w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy, która dotyczy: 

- osób w wieku 50 lat i więcej; 

- osób długotrwale bezrobotnych; 

- kobiet; 

- osób z niepełnosprawnościami; 

- osób o niskich kwalifikacjach ( z wykształceniem max średnim lub zasadniczym zawodowym). 

Należy zaznaczyć w przypadku przynależności do co najmniej jednej z powyższych grup (nie dotyczy 

osób pracujących). 

4. Brak uzupełnienia części „VI KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”: 

Poniżej pól oznaczonych na szaro z instrukcją opisu danego punktu należy rozszerzyć pola oznaczone 

na biało i uzupełnić treść w poszczególnych punktach.  

5. Pole „1. POMYSŁ NA BIZNES”: 

- brak opisu powodów podjęcia decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej – zawarte było 

uzasadnienie jedynie wybór rodzaju i zakresu działalności; 

- brak odniesienia do wprowadzenia innowacyjności do proponowanych usług/produktów; 

- brak opisu mocnych i słabych stron planowanych produktów/usług. 

6. Pole „2. POTENCJAŁ I WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KANDYDATKI”: 

- brak opisu doświadczenia możliwego do wykorzystania w zaplanowanej działalności gospodarczej; 

- brak opisu umiejętności możliwych do wykorzystania w zaplanowanej działalności gospodarczej; 

- brak opisu posiadanego wykształcenie związanego z planowaną działalnością i/lub przydatnego do jej 

prowadzenia. 

7. Pole „3. ZNAJOMOŚĆ RYNKU I KONKURENCJI”: 

- brak podania liczebności grupy docelowej lub jej błędne wskazanie (nie wszyscy mieszkańcy 

wskazanego zasięgu działalności zostaną klientami planowanej działalności); 

- brak opisu głównych konkurentów w bezpośrednim zasięgu działalności; 

- brak opisu produktów/usług konkurencyjnych w stosunku do głównych konkurentów; 

- brak opisu przewag konkurencyjnych; 
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- brak opisu ryzyka związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności ; 

- brak opisu sposobów radzenia sobie z powyższymi ryzykami. 

8. Pole „4. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA” 

- przedstawienie opłacalności przedsięwzięcia dla okresu miesiąca lub 1 roku zamiast 2 lat po 

rozpoczęciu działalności gospodarczej; 

- brak uwzględnienia wskazanej w punkcie „Znajomość rynku i konkurencji” liczebności grupy 

docelowej w przewidywanej wielkości sprzedaży poszczególnych produktów/usług opisanych 

w punkcie „Pomysł na biznes”; 

- brak uzasadnienia przewidywanej wysokości kosztów prowadzenia działalności i produkcji/ 

świadczenia ; 

- uwzględnienie całości ponoszonych kosztów w przypadku zamiaru prowadzenia działalności 

gospodarczej w miejscu zamieszkania ; 

- brak uwzględnienia kosztów wynagrodzenia pracownika w przypadku zamiaru jego zatrudnienia w 

okresie 2 lat po rozpoczęciu działalności ; 

- założenie cen świadczenia usług poniżej obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

- brak uzasadnienia zdolności do wygenerowania zysku. 

9. Pole „5. PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI” 

- brak zsumowania łącznej szacunkowej wartości nakładów inwestycyjnych; 

- brak wskazania całkowitej wysokości planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej: należy poinformować o zamiarze pokrycia 

całkowitego planowanego kosztu inwestycji z dotacji w ramach Projektu lub określić nakłady 

inwestycyjne w podziale na środki z dotacji i środki prywatne; 

- brak krótkiego opisu wymienionych wydatków ; 

- brak podstawy oszacowania wartości poszczególnych wydatków (np. linki do stron internetowych, 

ogólnodostępne cenniki); 

- nierynkowe/zawyżone ceny laptopów, telefonów i zamiar kupna samochodu, w przypadku gdy 

wydatki nie są konieczności do poniesienia w kontekście planowanej do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej; 

- brak uzasadnienia konieczności poniesienia poszczególnych wydatków w kontekście opisywanego 

rodzaju planowanej do rozpoczęcia działalności. 

10. Brak zaświadczenia z ZUS w przypadku osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w 

urzędzie pracy 

11. Brak potwierdzenia kserokopii umów za zgodność z oryginałem 


