ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – nabór wniosków
w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie wadowickim (V)”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ogłaszamy zamknięty nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób
bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wadowickim (V)”.
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi 20 000,00 zł.
Limit środków przeznaczonych na to zadanie w ramach niniejszego naboru wynosi 180 000,00 zł.
Zasady przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
druk wniosku o dofinansowanie oraz wzór wypełnionego wniosku udostępnione są
w zakładce „Dokumenty do pobrania” → „Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie
działalności gospodarczej”.
Wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 08.02.2021 r. do dnia
12.02.2021 r.:
a) w siedzibie Urzędu – Wadowice, ul. Mickiewicza 27 – dziennik podawczy,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez wysyłkę na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane
w PUP w Wadowicach lub Filii PUP w Andrychowie, które:

nie ukończyły jeszcze 30 roku życia
(decyduje data przystąpienia do projektu)

- w Indywidualnym Planie Działania mają uwzględnioną tę formę pomocy,
- nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu
w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych (dotyczy 60% uczestników ww. projektu)

Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnoprawnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi
w kartach oceny (załącznik nr 1 i 2 do „Zasad przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie
działalności gospodarczej”).
Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalnoprawną i merytoryczną,
które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów, aż do wykorzystania limitu środków Funduszu
Pracy określonego dla niniejszego naboru z zastrzeżeniem, że wniosek, który w ocenie merytorycznej
uzyska mniej niż 30 punktów będzie rozpatrzony negatywnie. W przypadku wniosków, które
uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności rozpatrzenia decydować będzie długość
pozostawania Wnioskodawcy w rejestrze osób bezrobotnych.
Kolejność złożenia wniosku w tut. Urzędzie nie decyduje o sposobie jego rozpatrzenia.
Wnioski złożone w danym naborze, które uzyskają pozytywną ocenę formalnoprawną i merytoryczną a nie zostaną
zrealizowane z uwagi na rozdysponowanie limitu środków - nie przechodzą do realizacji w kolejnym naborze.

