JEDNORAZOWE
ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

P O W I AT O W Y U R Z Ą D P R A C Y W M Ł A W I E
2019 ROK

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I PLANUJESZ
ZAŁOZYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ NA JEJ ZAŁOŻENIE
Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) to forma wsparcia udzielana bezrobotnym,
absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom
osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wysokość tej dotacji udzielanej przez Urząd
wynosi max. 22.000,00 zł. Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w
tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.
Co zawiera wniosek?
We wniosku należy zawrzeć m.in. takie elementy, jak:
•

szczegółowo opisany zakres planowanej działalności- nie jest wystarczające podanie wyłącznie numeru PKD planowanej
działalności,

•

kwotę dofinansowania (max. 22.000,00 zł)- kwota wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania zawarta w szczegółowej
specyfikacji musi być tożsama z kwotą, o którą ubiega się Wnioskodawca,

•

przewidywane efekty ekonomiczne działalności gospodarczej- kwoty realne do osiągnięcia przez Wnioskodawcę,

•

formę zabezpieczenia dofinansowania: weksel in blanco z poręczeniem wekslowym 2 osób fizycznych lub blokadę środków na
rachunku bankowym
–

w przypadku warunków dla poręczyciela, uwzględniane są dochody wyłącznie z jednego źródła (nie ma możliwości sumowania
dochodów, np. z zatrudnienia oraz działalności gospodarczej)- wymagane minimum to wynagrodzenie brutto w wysokości 2600 zł
po ewentualnym uwzględnieniu zobowiązań finansowych poręczyciela 9np. Kredyt, zadłużenie komornicze, alimenty)

–

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, poręczyciele wraz ze współmałżonkami są zobowiązani stawić się w Urzędzie
osobiście z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi osiąganie dochodów wskazanych w oświadczeniach stanowiących
załączniki do wniosku.

–

w przypadku, gdy zabezpieczenie umowy stanowić ma blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym innej osoby niż
Wnioskodawca, wymagana jest pisemna zgoda właściciela/właścicieli rachunku.

W trakcie trwania umowy o przyznanie dotacji na założenie własnej firmy do momentu całkowitego wywiązania
się z warunków umowy, Wnioskodawca nie może podjąć zatrudnienia.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI WARUNKI DLA WNIOSKODAWCY!
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie może otrzymać:
• bezrobotny,
• absolwent CIS
• absolwent KIS
• poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby
niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub
zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwany dalej
„opiekunem”.
Dodatkowe warunki dla wnioskodawcy znajdziesz w Regulaminie w sprawie przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Jednym z nich jest m.in. warunek, by
siedziba firmy mieściła się na terenie powiatu mławskiego.
Kto nie otrzyma dofinansowania?
Dofinansowanie nie może zostać przyznane, jeśli Wnioskodawca:
• posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku,
• ubiega się o dotację na działalność o tym samym profilu, którą prowadził przed zarejestrowaniem się w
urzędzie pracy, jeśli od zaprzestania tej działalności upłynął okres krótszy niż 24 miesiące (nie ma
zastosowania jeżeli zaprzestanie spowodowane było klęską żywiołową),
• zamierza podjąć taką samą działalność prowadzoną przez współmałżonka wnioskodawcy, a także jeżeli od
zaprzestania tej działalności upłynął okres krótszy niż 6 miesięcy,
• chce przejąć od członka rodziny już istniejącą firmę, a także przejąć działalność gospodarczą od innego
podmiotu,
• przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna, stosunek pracy z Wnioskodawcą został rozwiązany na
podstawie art. 52 kodeksu pracy.

O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ?
•

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu przez komisję- złożenie wniosku nie oznacza przyznania
dofinansowania.

•

Każdy wnioskodawca zapraszany jest na część merytoryczną oceny złożonego wniosku, która ma formę
rozmowy przeprowadzanej w siedzibie Urzędu. Po tej rozmowie podejmowana jest decyzja o sposobie
rozpatrzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

•

Szczegółowe warunki przyznawania środków zawiera Regulamin w sprawie przyznawania środków na
podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, z którym powinien zapoznać
się każdy wnioskodawca, przed złożeniem wniosku. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie pod adresem: http://mlawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-iposzukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

•

Zarejestrowanie działalności gospodarczej, tj. dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEiDG), przed otrzymaniem środków przez Beneficjenta powoduje utratę
możliwości uzyskania dofinansowania.

•

Zakupów przedstawionych przez Ciebie we wniosku, niezbędnych do prowadzenia działalności, należy
dokonać dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem- wszelkie dokumenty zakupu i potwierdzenia
poniesienia z tego tytułu kosztów powinny obejmować termin po podpisaniu umowy o przyznawanie
bezrobotnemu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Uwaga! Jak sama nazwa wskazuje, jednorazową dotację można otrzymać tylko raz! Nie ma
znaczenia, jaki okres czasu upłynął od otrzymania jednorazowych środków na założenie firmynie ma możliwości ponownie ubiegać się o dofinansowanie. W przypadku osób, które korzystały z
dofinansowań ze środków publicznych w innych instytucjach, np. Wojewódzki Urząd Pracy,
również nie mogą ponownie ubiegać się o wsparcie.
To tylko niektóre z istotnych informacji, które dotyczą ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji udziela pracownik merytoryczny: Marta Domżalska–
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, pokój nr 121. Kontakt telefoniczny : 23
655-19-96, 654-39-18 wew. 315

