Konkurs dotacje z RPO - dla osób powyżej
30 roku życia należących do jednej z grup:
- osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety osoby pozostające bez pracy co najmniej
12 m-cy, - osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne
Katarzyna PRZYBOROWSKA 30.10.2017

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących
pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w
aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Tytuł projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej
30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
miasto Szczecin III"

KONKURS – DOTACJE
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil
pomocy, które ukończyły 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, oraz nie uczestniczyły wcześniej w tym projekcie i należą do jednej z poniżej wymienionych
grup tj:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze
zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
- osoby niepełnosprawne,
Dotacje będą przyznawane do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, z
tym że Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż

wnioskowana. Do rozdysponowania są środki finansowe na około 10 dotacji.
Informujemy, iż wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
będą przyjmowane do 14.11.2017 r. (wtorek) do godz. 14.45 (Data wpływu wniosku do Urzędu).
Komisja rozpatrująca wnioski odbędzie się w dniach 21.11.2017 – 24.11.2017 r. Wnioski złożone
po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane przez Komisję.
Uwaga! Osoba ubiegająca się o dotację musi mieć założone IPD (Indywidualny Plan
Działania). Bezrobotni, którym IPD nie zostało założone powinny udać się do swojego
Doradcy Klienta (boxy 1-23) w celu jego założenia. Dopiero po założeniu IPD można złożyć
wniosek w Sekretariacie Urzędu.
Ocenie porównawczej będzie podlegało:
1. Merytoryczne przygotowanie wniosku;
2. Długość rejestracji w PUP;
3. Posiadanie wykształcenia zgodnego z typem planowanej działalności gospodarczej;
4. Posiadanie udokumentowanego świadectwami pracy doświadczenia zawodowego tożsamego
z rodzajem planowanej działalności;
5. Posiadanie zaplecza lokalowego;
6. Pisma potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, które
gwarantowałyby rentowność przedsięwzięcia;
7. Inne dołączone do wniosku materiały lub dokumenty zwiększające atrakcyjność wniosku i
powodzenie planowanego przedsięwzięcia.
8. Prezentacja pomysłu przed Komisją.
Wnioski oraz kryteria przyznawania dotacji można pobrać w pok. 263 lub na stronie internetowej:
szczecin.praca.gov.pl w zakładce: na skróty/dokumenty do pobrania
Uwaga!
Wnioskodawcy będą mieli możliwość osobistego zaprezentowania swojego pomysłu przed
Komisją. Na prezentację każdy z wnioskujących będzie miał czas około 10 minut. Osoby
zainteresowane przedstawieniem swojego pomysłu na działalność gospodarczą powinny
wypełnić na stronie 7 wniosku oświadczenie w ramce (w celu umówienia konkretnego
terminu prezentacji).
Zgodnie z projektem osoby, które wygrają Konkurs na przyznanie dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej zostaną dodatkowo objęte wsparciem w zakresie szkolenia dla osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które jest integralną częścią projektu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (091) 42 54 981, w pokoju. 263
(poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.45 – 14.45, środy-dzień wolny od
bezpośredniej obsługi klientów) lub na stronie www.pupszczecin.pl.
Załączniki
Kryteria przyznawania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.pdf
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego)
jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.pdf
Wzór wypełnienia załącznika nr 7 do wniosku.pdf

