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KRYTERIA 
CZY SPEŁNIA 

TAK NIE 

KRYTERIA FORMALNE 

Data opracowania Diagnozy Maksymalnie 3 lata przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych     

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

1.Diagnoza zawiera  

ANALIZĘ 

STRATEGICZNĄ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

MŚP  

Czy Analiza strategiczna zawiera opis dot.: 
    

A/ Analizy poziomu rozwoju przedsiębiorstwa 

  

    

B/ Analizy i oceny głównych wyzwań i problemów 
    

2. Diagnoza zawiera  

STRATEGIĘ DZIAŁANIA 

PRZEDSIĘBIORSTWA  

  

  

A/ Czy STRATEGIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA zawiera opis celów MŚP w czterech perspektywach tj.:  

 w perspektywie finansowej 

 w perspektywie rynkowej  

 w perspektywie procesów wewnętrznych  

 w perspektywie rozwoju 

    

Czy w STRATEGII DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA określone przez MŚP cele sformułowane w perspektywie rozwoju 

zostały oparte na m.in. ANALIZIE MAP KOMPETENCJI oraz LUKACH KOMPETENCYJNYCH PRACOWNIKÓW?  

Czy zostały zawarte zapisy dot. informacji kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą 

stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach Projektu? 

    

Czy w STRATEGII DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA został ujęty i opisany SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ wraz 
z opisem sposobu zarządzania, zakresów odpowiedzialności poszczególnych komórek, osób, kadry kierowniczej i 
uprawnień decyzyjnych? 

    

3. Diagnoza zawiera 

PLAN ROZWOJU 

KADRY KIEROWNICZEJ 

Czy w PLANIE ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ zostały opisane potrzeby rozwojowe, w tym potrzeby 

edukacyjne? 

Czy w PLANIE ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ opisane potrzeby rozwojowe, w tym potrzeby edukacyjne są 

zgodne z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich? 

Czy w PLANIE ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ znalazły się działania służące realizacji potrzeb rozwojowych, w 

tym potrzeb edukacyjnych? 
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Nazwa kompetencji Prezentacja

Grupa kompetencji: Komunikacja i wykorzystanie informacji

Definicja kompetencji:
Umiejętność wykorzystania technik i zasad prezentacji w procesie efektywnej komunikacji. 

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady przygotowywania prezentacji. 

Zna zasady argumentowania. 

Ma wiedzę na temat zasad wystąpień publicznych.

Umiejętności

Potrafi posługiwać się programem do tworzenia prezentacji multimedialnych. 

Umie stworzyć prezentacje dostosowana do tematyki i grona odbiorców, 

Formułuje w sposób jasny i klarowny przekaz. 

Potrafi obsługiwać urządzenia prezentacyjne. 

Potrafi zapanować nad emocjami w czasie prezentowania. 

Umie dostosować komunikaty niewerbalne do werbalnych.

Kompetencje 

społeczne (postawy)

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych. 

Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w przekazywaniu informacji.

Przykładowe narzędzia  

weryfikacji 

kompetencji:

Zadanie praktyczne: przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat (zgodnie z zasadami 

przygotowania prezentacji, prezentowania itd.).



 

LIMITY
Mikro 

przedsiębiorstwo

Małe  

przedsiębiorstwo

Średnie  

przedsiębiorstwo

A

Limit kosztów usług rozwojowych przypadający na Przedsiębiorcę (wkład 

własny + refundacja)
15 520,00 zł 15 700,00 zł 16 100,00 zł

 w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający 

na Przedsiębiorcę 
12 416,00 zł 12 560,00 zł 12 880,00 zł

B

Limit kosztów usług rozwojowych przypadający na Pracownika (wkład 

własny + refundacja)
11 520,00 zł 11 520,00 zł 11 520,00 zł

 w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający 

na 1 Pracownika
9 216,00 zł 9 216,00 zł 9 216,00 zł

C

Limit kosztów usług rozwojowych przypadający na opracowanie Diagnozy 

(wkład własny + refundacja)
4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł

 w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych na 

opracowanie Diagnozy
3 200,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł
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KONTAKT 




