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[AKTUALIZACJA] Komunikat o naborze
wniosków o udzielenie jednorazowej
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców
Alicja Kosińska Data publikacji: 07.05.2020
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
rozpoczyna z dniem 01.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków
o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
1. Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca,
który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
łącznie następujące warunki:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2
milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów
euro),
którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie
zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
2. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy terytorialnie
właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w formie elektronicznej
korzystając z sytemu www.praca.gov.pl w zakładce „Tarcza antykryzysowa" lub
osobiście.
Złożenie wniosku w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego nie wymaga
wizyty osobistej w urzędzie.
Zaleca się aby cały proces ubiegania się o pożyczkę odbywał się zdalnie, bez potrzeby
wizyty w urzędzie.
3. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000,00 zł
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4. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.

5. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie
spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

6. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. O tym, czy mirkroprzedsiębiorca spełni
warunki do jej umorzenia zadecyduje Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie na
podstawie zweryfikowania wymaganego okresu prowadzenia działalności
gospodarczej wykorzystując informacje zawarte w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) oraz w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS).

7. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki
Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy".
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać telefonicznie pod
numerem
59 857 06 01 lub 59 857 06 02
Uwaga ważne!
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowi jego integralne
elementy. Wraz z wnioskiem prosimy o przekazanie w jednym egzemplarzu
umowy o udzielenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami. W
przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej korzystając z serwisu
www.praca.gov.pl umowa nie wymaga własnoręcznego podpisu w innym
przypadku należy podpisać umowę przez uprawnioną osobę.

Podstawa prawna:
• Art. 15 zzd ustawy z dn. 02.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
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