KOMUNIKAT NR 3 / 2020
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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Uruchamia się nabór wniosków o przyznanie bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kościerzynie, należącym do co najmniej jednej z kategorii wymienionych w ust. 2, środków
Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn. „Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia
z terenu powiatu kościerskiego (IV)”.
W ramach naboru wnioski składać mogą osoby bezrobotne, z wyłączeniem osób przed ukończeniem
30 roku życia, będące osobami z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne
tj. pozostające bez pracy od co najmniej 12 miesięcy.
Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 2, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej do wysokości:
1) 14 tys. zł w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej
12 miesięcy,
2) 17 tys. zł w przypadku zadeklarowania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12
miesięcy oraz kontynuacji okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 3 miesiące po
upływie 12 miesięcznego terminu jej prowadzenia (tj. ogólny okres prowadzenia działalności wynosi co
najmniej 15 miesięcy), z zastrzeżeniem ust. 5.
Kompletne wnioski na obowiązującym druku – wersja CAZ-IR-DOT-1/13 będą przyjmowane
od dnia 13 stycznia 2020 r. w godzinach od 700 do 1500 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1 (pokój nr 21, II piętro). Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać
pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie. Wnioski złożone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane, a po wyczerpaniu puli
dostępnych środków rozpatrywane będą negatywnie.
Niewywiązanie się Wnioskodawcy z dodatkowego deklarowanego okresu prowadzenia działalności
gospodarczej (wykraczającego ponad ustawowy okres co najmniej 12 miesięcy) może wiązać się
z negatywnymi konsekwencjami dla tego Wnioskodawcy, np. w postaci nałożenia kary umownej.
Procedura oceny i wyboru wniosków:
1) Wniosek podlega ocenie formalnej (przy wykorzystaniu Karty oceny formalnej wersja CAZ-IR-DOT2/4).Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku oraz weryfikacji spełnienia
warunków określonych przepisami prawa do ubiegania się o dotację.
2) Wniosek nie budzący zasadniczych zastrzeżeń pod względem formalnym podlega ocenie pod
względem merytorycznym (przy wykorzystaniu Karty oceny merytorycznej wersja CAZ-IR-DOT-3/8).
a) Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 członków.
b) Przy ocenie merytorycznej wniosków Komisja będzie posiłkowała się kryteriami i punktacją zgodnie
z wyżej wskazanym wzorem karty oceny merytorycznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
c) W zależności od tempa spływania wniosków Komisja może dokonać oceny na jednym posiedzeniu
lub systematycznie w miarę wpływu wniosków.
d) Po rozpatrzeniu wniosków Komisja przedłoży Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie:
- wykaz wniosków o przyznanie dotacji zaopiniowanych pozytywnie, które uzyskały co najmniej
wymaganą minimalną ilość punktów (tj. 24 pkt.) w kolejności malejącej liczby punktów,
- wykaz wniosków o przyznanie dotacji zaopiniowanych negatywnie (np. brak przygotowania
zawodowego, niski stopień przygotowania do uruchomienia działalności, niecelowość zakupów
w ramach wnioskowanych środków, nierealność przyjętych założeń we wniosku), które uzyskały
najniższą ilość punktów (tj. poniżej 24 pkt.).
3) Wniosek będzie mógł zostać zatwierdzony pozytywnie, jeżeli uzyska co najmniej 24 punkty,
natomiast dofinansowanie otrzymają wnioski zaakceptowane pozytywnie w kolejności
największej liczby uzyskanych punktów, aż do wyczerpania puli środków na ten cel,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
4) Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie działający z upoważnienia Starosty Kościerskiego, po zasięgnięciu opinii Komisji.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1,
pok. nr 16 (I piętro), lub telefonicznie pod numerem tel. 058 680-20-85.
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Obowiązujące dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej – wersja
CAZ-IR-DOT-1/13;
2) Zasady przyznawania bezrobotnym i innym osobom uprawnionym środków z Funduszu Pracy na
podjęcie działalności gospodarczej – styczeń 2020 r.
3) Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380),
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) lub
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 121 poz. 810),
5) Karta oceny formalnej (wersja CAZ-IR-DOT-2/4),
6) Karta oceny merytorycznej (wersja CAZ-IR-DOT-3/8),
dostępne są na stronie internetowej http://koscierzyna.praca.gov.pl → Dla bezrobotnych i poszukujących
pracy → Dokumenty do pobrania → Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
lub w siedzibie tut. Urzędu, ul. Tkaczyka 1, pok. nr 16 (I piętro).

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z pełną dokumentacją dotyczącą wsparcia (wytyczne, regulaminy,
zasady, druki wniosków itp.).
Przypomina się o obowiązku wypełniania wniosków w sposób czytelny i kompletny (wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami). Złożone wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

Kościerzyna, dnia 10.01.2020 r.
Mirosław Ginter
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie

