ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – ciągły nabór wniosków
w ramach zadań podstawowych
Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach

Ogłaszamy ciągły nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności
gospodarczej realizowany w ramach zadań podstawowych.
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
125 655,00 zł.

O dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach lub Filii PUP w Andrychowie jeżeli mają
uwzględnioną tę formę wsparcia w Indywidualnym Planie Działania dostosowanym do ustalonego
profilu pomocy określonego w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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 29.05.2019 r.:
a) w sekretariacie siedziby Urzędu – Wadowice, ul. Mickiewicza 27, pok. 204,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez wysyłkę na adres Powiatowego Urzędu Pracy
w
Wadowicach
(brane
będą
pod
uwagę
tylko
te
wnioski,
które
wpłyną
do Urzędu nie wcześniej niż 29.05.2019 r.).
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”) według kolejności wpływu do Urzędu.
Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalnoprawną
i merytoryczną (które uzyskają co najmniej 20 punktów w karcie oceny merytorycznej)
w kolejności wpływu do Urzędu, aż do wykorzystania limitu środków Funduszu Pracy
określonego dla niniejszego naboru.
Informacja o zakończeniu naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia
działalności gospodarczej zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń
Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach i Filii PUP w Andrychowie.

