
 ŚRODKI NA PODJĘCIE
  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeżeli  jesteś  osobą  bezrobotną,  absolwentem  CIS  lub  absolwentem
KIS,  masz  pomysł  na  biznes  i  niewystarczającą  ilość  środków  na  jego
realizację, możesz ubiegać się o przyznanie bezzwrotnego dofinansowania na
podjęcie działalności gospodarczej.
 
Na czym polega pomoc?
Urząd  sfinansuje  wydatki  niezbędne  do  podjęcia  działalności  gospodarczej
(w szczególności: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów,
towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu).

Wysokość pomocy:
Maksymalna  wysokość  dofinansowania  nie  może  przekroczyć  6-krotnej
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.  

Obowiązki wynikające z zawarcia umowy o dofinansowanie:

 wydatkowanie  otrzymanych  środków  zgodnie  ze  złożonym
wnioskiem, 

 prowadzenie  działalności  gospodarczej  przez  okres  nie  krótszy
niż 12 miesięcy,

 niezawieszanie prowadzenia  działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy po dniu jej podjęcia

 niepodejmowanie  zatrudnienia  w  okresie  pierwszych  12  miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej,

 zwrot  równowartości  odzyskanego  (zgodnie  z  ustawą  z  dn.
11.03.2004r.  o podatku od towarów i  usług) podatku od towarów
 usług zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania

 dotrzymanie wszystkich warunków umowy o dofinansowanie.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków lub złożenia oświadczeń
niezgodnych z prawdą, dotowany zobowiązany jest do zwrotu, w ciągu 30 dni
od dnia doręczenia wezwania Urzędu, przyznanego dofinansowania wraz z
odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego uzyskania.

 DOFINANSOWANIE OTWIERA DRZWI DO BIZNESU



Krok po kroku ...

  Osoba ubiegająca się o dofinansowanie (osoba bezrobotna, absolwent
CIS lub absolwent KIS) składa wniosek wraz z kompletem dokumentów
w  kancelarii  Urzędu.  Uwzględniane  są  tylko  wnioski  kompletne
i prawidłowo sporządzone

 Urząd dokonuje oceny wniosku w ciągu 30 dni od daty jego złożenia
(dokonując  analizy  złożonych  dokumentów  Urząd  może  wezwać
Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień)

 Jeśli wniosek rozpatrzony jest pozytywnie, zostaje zawarta na piśmie
stosowna umowa cywilnoprawna i następuje przelew środków na konto
wskazane przez Wnioskodawcę

  Po  otrzymaniu  środków  na  rachunek  bankowy  osoba  dotowana
rejestruje  działalność  gospodarczą  i  dokonuje  zakupów  w  ramach
przyznanych środków

  W terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej osoba
dotowana  przedkłada  w  Urzędzie  rozliczenie  zawierające  zestawienie
kwot wydatkowanych na poszczególne towary i usługi zgodnie z zawartą
umową oraz dokumenty potwierdzające podjęcie działalności

   W  trakcie  trwania  umowy  o  dofinansowanie  Urząd  dokonuje  oceny
prawidłowości realizacji jej zapisów.

Warto zapamiętać

Dofinansowanie  wymaga  zabezpieczenia  na  wypadek  niewywiązania  się
Dotowanego z omówionych wyżej zobowiązań.
Formą  zabezpieczenia  zwrotu  przez  bezrobotnego  otrzymanego
dofinansowania  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  może  być  np:
poręczenie,  weksel z  poręczeniem wekslowym (aval),  gwarancja bankowa,
blokada rachunku bankowego. 

Szczegółowe  informacje  w  sprawie  dofinansowania  oraz  druki
dokumentów uzyskasz TUTAJ:

REFERAT DOTACJI

 Bud. A  pok. 304  (III piętro)

  tel. 71/77 01 732  do  735

oraz  na  stronie  internetowej  Powiatowego  Urzędu  Pracy  we
Wrocławiu:  www.pup-wroclaw.pl.
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http://www.pup-wroclaw.pl/

