
                                                                                                      

 

                                                                                                                               
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską                                                                                                    
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  
 

                                                                                                                      
                                                                                                                     Wydanie z dnia 10.05.2011 r. 
 

 
 

WYWIAD Z UCZESTNIKIEM 
przeprowadzony  

do projektu „Od pomysłu do sukcesu” 
 

 
Data przeprowadzenia wywiadu: ……………………………………….. 

Numer formularza rekrutacyjnego: ……………………………………... 

Sporządzający wywiad:………………………………………….............. 

 

 

  Imię i nazwisko……………………………………………………………………... 

 

1. Co skłoniło Pana/Panią do podjęcia decyzji o załoŜeniu działalności gospodarczej? 

 

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

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

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

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

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

2. Co zadecydowało o wyborze takiego profilu działalności gospodarczej? 
(doświadczenia Ŝyciowe / zawodowe / edukacyjne / posiadane kwalifikacje) Czy posiada 
Pan/i jakieś szczególne cechy i predyspozycje, które pomogą Panu/i w osiągnięciu 
sukcesu? Proszę opisać jaką rolę lub funkcję będzie Pan/i pełniła w swojej firmie. 

        

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

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

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

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

      ……………………………………………………………………………………………..    
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      3. Jakiego rodzaju trudności obawia się Pan/i przy zakładaniu i prowadzeniu planowanej    
         działalności? Jak zamierza sobie Pan/i z nimi poradzić? 
  

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

       …………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………… 

4. Proszę określić wielkość obszaru (rynku) działania Pana/i przedsięwzięcia 
   (np.: osiedle, dzielnica, miasto, region, czy obszar całego kraju?) i grupy potencjalnych    
    klientów. 
 

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

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

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

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

    ………………………………………………………………………………………… 

      5. Czy przewiduje Pan/i inne wydatki (poza finansowanymi z dotacji) w planowanej  
         działalności gospodarczej? W jaki sposób pozyska Pan/i środki finansowe na ich       
         realizację? 
 

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

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

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

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

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

    6. Czy ma Pan/i świadomość konkurencji w obszarze planowanej przez Pana/ią   
        działalności gospodarczej? Jak Pan/i poradzi sobie z działaniami konkurencji i  
        utrzymaniem firmy na rynku? 
        ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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7. Czy zostały podjęte przez Pana/Panią jakieś działania zmierzające do rozpoczęcia  
    planowanej działalności gospodarczej (np. pozwolenia, koncesje, certyfikaty, umowy  
    przedwstępne)? 
 

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

     8. Dokumenty dostarczone przez uczestnika. 
 

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

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

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

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

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

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

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

     9. Inne informacje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     ……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
  …………………………………………                                ……………………………… 
(podpis osoby przeprowadzającej wywiad)                          (data i podpis uczestnika projektu) 
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Uwagi i spostrzeŜenia osoby przeprowadzającej wywiad. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

   ……………………………………………. 
                                                                                                        (data i podpis) 


