KONKURS NR 9/DOTACJE/RPO WP/2021
DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (4)” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5 - Zatrudnienie, Działanie 5.1 – Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
Konkurs skierowany jest do osób bezrobotnych, które łącznie spełniają warunki:
1. mają ukończony 30 rok życia;
2. są osobami długotrwale bezrobotnymi wg definicji Komisji Europejskiej, tj. pozostają bez pracy nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy (liczy się faktyczny czas pozostawania bez pracy, także w okresie przed rejestracją
w urzędzie pracy).

ZASADY NABORU WNIOSKÓW
Termin składania
wniosków:

26-27 kwietnia 2021 roku

Termin rozpatrzenia
wniosków:

30 dni od dnia złożenia wniosku
Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać
w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
•
•

osobiście – SKRZYNKA PODAWCZA
bądź
drogą pocztową – UWAGA; nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego,
ale data wpływu wniosku do urzędu (wnioski, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane)
w godzinach 700 do 1500
w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Adres zamieszkania

Miejsce i sposób
składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Konkurs numer 9/DOTACJE/RPO WP/2021

Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski wypełnione prawidłowo, kompletne
(ze wszystkimi załącznikami) i złożone na odpowiednich formularzach.
Wniosek musi być zgodny ze wzorcem zamieszczonym na stronie
http://chojnice.praca.gov.pl i nie może być modyfikowany.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą
skorzystać z konsultacji telefonicznych z zakresu wypełniania wniosku
od 16 do 27 kwietnia 2021 roku
w godzinach od 730 -930 oraz 1300 - 1400.
pod nr telefonu: 052/ 39 50 725
Informujemy, iż w przypadku wpływu większej liczby wniosków niż planowana liczba
dofinansowań w niniejszym konkursie, umowy będą zawierane z osobami, które otrzymają
najwyższą liczbę punków po ocenie merytorycznej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI

Bezrobotny, który:
•
•
•

•
Kto może ubiegać
się o środki:

•
•
•
•

•
•

nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej;
nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej;
nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania
zakończył działalność gospodarczą w dniu poprzedzającym w okresie przed upływem
co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
lub
bezrobotny, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu
COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie krótszym niż 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, a symbol
i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) na poziomie podklasy będzie inny od działalności zakończonej;
nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej;
nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia
jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie
jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
- nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy,
- nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania,
udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art.
62 a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy
określonej w ustawie,
- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace
społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek;
spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de mini mis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
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ZASADY OCENY WNIOSKÓW – według karty oceny załącznik do wniosku
Kryteria oceny
wniosków:

Zgodnie z procedurą zawartą w zasadach przyznawania środków na podjęcie działalności
gospodarczej oraz kartą ocen

DODATKOWE INFORMACJE
Maksymalna kwota
dotacji:

23.000,00 zł

Minimalny okres
prowadzenia
działalności
gospodarczej

15 miesięcy

Liczba dotacji:
w ramach programu:
Środki odwoławcze
przysługujące
składającemu
wniosek:

Druki do pobrania
ze strony
internetowej

5

Brak środków odwoławczych

http://chojnice.praca.gov.pl/-/1304670-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-rpo-wp-
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