28.01.2021

Nabór wniosków o dotacje ze środków PFRON

Nabór wniosków o dotacje ze środków PFRON
Malwina Gierszewska Data publikacji: 06.10.2020

KOMUNIKAT
NABR WNIOSKW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DLA OSB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ŚRODKW PFRON
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza niepełnosprawne osoby bezrobotne/poszukujące pracy
(niepozostające w zatrudnieniu) do składania wniosków w ramach środków PFRON.
Lp. Forma pomocy Beneficjent

Pula środków

90 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do
6- krotności przeciętnego wynagrodzenia, w
Osoby bezrobotne oraz
przypadku zobowiązania do prowadzenia tej
poszukujące
Przyznanie
działalności lub członkostwa w spółdzielni
pracy
(niepozostające
dofinansowania
socjalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy do
w zatrudnieniu) posiadające
1. na podjęcie
15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w
aktualne orzeczenie o
działalności
przypadku zobowiązania do prowadzenia tej
niepełnosprawności
gospodarczej
działalności lub członkostwa w spółdzielni
socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Z uwagi na ograniczoną ilość środków PFRON,
Dyrektor PUP może przyznać dotację w kwocie
niższej niż wnioskowana.

1. Nabór wniosków prowadzić będziemy w terminie 28.09.2020 r. – 12.10.2020 r.
2. Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 25 pkt.
3. W przypadku przesłania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską nie jest brana pod uwagę data
stempla pocztowego, a data i godzina wpływu wniosku do PUP. Wnioski, które wpłyną po
terminie nie będą rozpatrywane.
4. Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wypełniony wniosek wraz z
załącznikami złożony na obowiązujących drukach załączonych do niniejszego komunikatu- pkt. 6
można przesłać poprzez stronę praca.gov.pl wybierając zakładkę „Wnioski o usługi i świadczenia z
urzędu" jako „Pismo do urzędu (PSZ-PU)".
5. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Bytowie, Dział Instrumentów Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 6 – Malwina Gierszewska, pokój
nr 3, nr tel. 59 823 41 23.
6. Druki do pobrania poniżej.
Załączniki
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.pdf (pdf, 471 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 141 KB)
Oświadczenie o pomocy de minimis PFRON.docx (docx, 15 KB)

https://bytow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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