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Załącznik a do Biznesplanu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach 

projektu „Własna firma – Własne miejsce pracy!” 

 

 
Zaświadczenie  nr …./GRUPA…./2021 

Potwierdzające uczestnictwo w etapie szkoleniowym w szkoleniach 

przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z 

doradcą zawodowym podczas rekrutacji 

w ramach Projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!” realizowanego w ramach  

Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 

 

Zaświadcza się, że Pan/i ............................................................................................................... 
                                                                           
 
urodzony/a/ w dniu ………………………..w ……………………………… 
  

brał/-a w udział w okresie od dnia: ………………. do dnia: ……………………. w etapie 

szkoleniowym – obejmującym*: 1) Kurs przedsiębiorczości – poziom podstawowy, 2) Kurs 

przedsiębiorczości – poziom średniozaawansowany, 3) Kurs przedsiębiorczości – poziom 

zaawansowany, 4) Tworzenie modelu biznesowego metodą Bussiness Model Canvas oraz 

Lean Canvas, 5) Szkolenie: Marketing i sprzedaż metodą tradycyjną, 6) Szkolenie: Marketing 

sieciowy i wykorzystanie do promocji social media 

 
1) szkolenie w wymiarze …………….  godzin dotyczyło podstaw działalności gospodarczej (w tym 

działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość, przepisy podatkowe i 

ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, 

sporządzanie biznesplanu i jego realizacja, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, 

radzenie sobie ze stresem i konfliktem). Uczestnik brał udział w ………………….. godzin szkolenia. 

 

2)  szkolenie w wymiarze …………….. godzin dotyczyło zagadnień związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (w tym działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, 

księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła 

finansowania działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu i jego realizacja, negocjacje 

biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem). Uczestnik brał 

udział w ………………….. godzin szkolenia. 

 

3) szkolenie w wymiarze ……………..  godzin  dotyczyło zagadnień związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (w tym działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, 

księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła 
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finansowania działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu i jego realizacja, negocjacje 

biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem). Uczestnik brał 

udział w ………………….. godzin szkolenia. 

 

4) szkolenie w wymiarze …………………  godzin dotyczyło zagadnień związanych z tworzeniem 

modelów biznesowych metodą BMC i Lean Canvas (dostosowanie biznesu do potrzeb klientów i 

rynku). Uczestnik brał udział w ………………….. godzin szkolenia. 

 

5) szkolenie w wymiarze ……………….. godzin dotyczyło marketingu i sprzedaży metodą 

tradycyjną. Uczestnik brał udział w ………………….. godzin szkolenia. 

 

6) szkolenie w wymiarze ……………….. godzin dotyczyło marketingu sieciowego i wykorzystania 

do promocji social media. Uczestnik brał udział w ………………….. godzin szkolenia. 

 

 

 

Uczestnik szkolenia brał udział w łącznie ……………  godzinach szkoleń, co stanowi ……….. % 

godzin przewidzianych dla uczestnika projektu.  

 

 

 

………………………………………………………………………. 

        Data, podpis i pieczęć Beneficjenta 

 

 

 

* skreślić jeśli nie dotyczy 

 


