BEZZWROTNE ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu może wystąpić
z wnioskiem o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
W roku 2018 PUP w Oświęcimiu przyznaje max. 20.000 zł.
W/w dofinansowanie może być przyznane osobie bezrobotnej na pokrycie kosztów,
których poniesienie jest uzasadnione oraz niezbędne w związku z podjęciem działalności
w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu
i oprogramowania niezbędnego do podjęcia i prowadzenia działalności oraz pokrycie kosztów
związanych z ich instalacją i uruchomieniem, przystosowanie lokalu, zakupu materiałów,
surowców czy towarów zużywanych w procesie produkcji lub usług, pokrycie kosztów promocji
i reklamy, pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności.
Wniosek o przyznanie dofinansowania może być uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny:
1. Posiada II profil pomocy (I profil w uzasadnionych przypadkach),
2. W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
1) nie domówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy określonej w ustawie,
2) z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
3) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną
formę pomocy określoną w ustawie.
3. Nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych
na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej
4. Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania
– złożył oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym
w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień
złożenia wniosku,
5. Zobowiąże się do niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej.
6. Nie był karany w okresie 2 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7. Zobowiąże się do rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności
gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
8. Nie złożył wniosku do innego urzędu o przyznanie dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
9. Złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
Dofinansowanie nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się w Urzędzie
w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej.
Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie
działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, akt notarialny
o poddaniu się egzekucji. W przypadku jeśli bezrobotny proponuje poręczenie – dochód każdego
proponowanego poręczyciela nie może być niższy niż 1500 zł netto.
Przed uzupełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami do pobrania w tut.
Urzędzie pok. 4 lub na stronie internetowej: www.oswiecim.praca.gov.pl

