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Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 15 – 19 października 2018 r .
ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach
projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie garwolińskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 1.3 dla 5 bezrobotnych
mężczyzn z następujących grup docelowych:
- mężczyzn powyżej 50 roku życia
- mężczyzn długotrwale bezrobotnych powyżej 30 lat
Przy realizacji projektu obowiązuje definicja osoby długotrwale bezrobotnej wg.
definicji Eurostat, która określa za długotrwale bezrobotnych te osoby, które są
bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
- mężczyzn z niepełnosprawnością powyżej 30 lat
- mężczyzn o niskich kwalifikacjach powyżej 30 lat tj osoby , które zakończyły
edukacje na maksymalnym poziomie szkoły średniej: szkoła zawodowa, liceum,
technikum, uzupełniające liceum lub technikum
po szkole zawodowej (definicja
systemu klasyfikacji ISCED 1997)
Przewidziana liczba miejsc dla kobiet została wyczerpana w poprzednich naborach
1/ Maksymalna kwota dotacji w ramach projektu wynosi 24 000,00 zł brutto
2/ Z rekrutacji wyklucza się wnioski osób, które w 2017 i 2018 r. były aktywizowane
poprzez staż, szkolenie, bezzwrotną dotację w ramach realizacji projektu unijnego
„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
garwolińskim (II)". Jest to wymógł wynikający z celów realizacji POWER stanowiący
http://garwolin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospo...
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objęcie wsparciem w projekcie jak największej ilości osób bezrobotnych.
3/ Osoby ubiegające się o bezzwrotną dotację muszą być zarejestrowane jako osoby
bezrobotne minimum przez 2 miesiące przed złożeniem wniosku oraz posiadać status
osoby bezrobotnej o II profilu pomocy, a w uzasadnionych przypadkach status osoby
bezrobotnej o I profilu pomocy. Przed złożeniem wniosku należy u doradcy klienta w
PUP dokonać weryfikacji profilu.
Osoby bezrobotne z grup: powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne powyżej 30 lat
zwolnione są z regula-minowego obowiązku zarejestrowania w urzędzie co najmniej 2
miesiące przed złożeniem wniosku.
4/ Powstałe z dotacji podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT zobowiązane
będą do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach
przyznanego dofinansowania.
5/ W przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej nie decyduje dzień
złożenia wniosku podczas naboru, ale uzyskanie minimalnej liczby punktów oceny
merytorycznej wniosku. Osoba ubiegająca się o dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej musi być zdolna do podpisania umowy na jej rozpoczęcie w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia wniosku.
6/ O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje rzeczywisty wpływ kompletnego
wniosku do PUP w Garwolinie w dniach 15 – 19 .10.2018 w godz. 8.00 – 16.00.
Formularze wniosków należy pobrać na stronie Urzędu www.garwolin.praca.gov.pl
PUP w Garwolinie ul. Mazowieckiej 26 tel. 025 6852500
e-mail:
sekretariat@pup.garwolin.pl garwolin.praca.gov.pl
Sprawy dotyczące organizacji dotacji– pok. 107 tel. 025 6852517
Sprawy dotyczące realizacji projektu – pok. 113
Załączniki
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Plik w formacie doc.
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Plik w formacie pdf.
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