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KOMUNIKAT

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu
środków na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim realizujący projekt w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku
30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku
pracy w powiecie drawskim VI" ogłasza nabór wniosków na:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 22 osób
Termin składania wniosków: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r.
Wnioski udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Drawsku Pomorskim drawskopomorskie.praca.gov.pl w zakładce
Dokumenty do pobrania, Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej.

ZASADY ZŁOŻENIA WNIOSKU I WIZYTY W URZĘDZIE
Wniosek wypełniony i kompletny należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 9, po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie z pracownikiem urzędu:
1. Magdalena Piekarzewicz – 94 36 36 729 – osoby bezrobotne z gminy
Złocieniec, Wierzchowo, Czaplinek.
2. Joanna Ajzyk – 94 36 36 731 – osoby bezrobotne z gminy Drawsko Pomorskie,
Kalisz Pomorski
W trakcie wizyty w urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego oraz poniższych ustaleń:

• w pomieszczeniu z pracownikiem może przebywać tylko jeden klient;
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• tylko osoba bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem
mogą osobiście zgodnie z umówionym terminem przyjść do urzędu;
• wizyta w urzędzie, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji
związanej z zagrożeniem epidemicznym;
• należy posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą;
• należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
• należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników urzędu;
• przed wejściem do urzędu należy zdezynfekować dłonie w miejscu
wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
• w trakcie przebywania na terenie urzędu należy przestrzegać określonych
komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się;
• ściśle wykonywać polecenia pracowników urzędu;
• nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w urzędzie,
• w przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w urzędzie nie
będzie możliwa.
UDZIAŁ W SZKOLENIU
Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zostanie
zakwalifikowana
na
szkolenie
z
podstaw
przedsiębiorczości.

Szkolenie pt. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" rozpocznie się 13 lipca 2020 r.
(Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym uczestnicy zostaną
wcześniej poinformowani)
Osoba bezrobotna zostanie poproszona o wypełnienie Karty kandydata na szkolenie w
trakcie
wizyty
dotyczącej
złożenia
wniosku.
Jednocześnie klient, który złoży prawidłowo sporządzone dokumenty zostanie umówiony
przez pracownika urzędu na wizytę do doradcy zawodowego.

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane na wniosek, osobie
bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla której opracowany został
Indywidualny
Plan
Działania.
Środki przyznawane są w maksymalnej wysokości 25.000,00 złotych.
Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawieranej ze starostą
(działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy).
Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie należy:

• prawidłowe rozliczenie otrzymanego dofinansowania;
• prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (i niezawieszanie
działalności gospodarczej w tym okresie);

• niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej.
Wsparcie będzie kierowane do osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w
szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. które spełniają jeden z
warunków:
osoby
bezrobotne
w
wieku
50
lat
i
powyżej;
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne znajdujące się w ewidencji powyżej 12
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miesięcy);
- osoby bezrobotne posiadające niskie kwalifikacje (co najwyżej wykształcenie średnie);
osoby
bezrobotne
posiadające
stopień
niepełnosprawności;
- bezrobotne kobiety.
Wszelkie informacje na temat ww. formy wsparcia udzielane są pod numerami telefonu:
94 36 36 729 oraz 94 36 36 731.
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