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KONKURS – DOTACJE
Powiatowy Urzd Pracy w Szczecinie ogasza konkurs dotyczcy przyznania jednorazowo rodków na
podjcie dziaalnoci gospodarczej dla osób bezrobotnych .
Dotacje bd przyznawane do wysokoci 6-krotnoci przecitnego wynagrodzenia, z tym e Komisja zastrzega
sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niszej ni wnioskowana.
Z dofinansowania wyczone s dziaalnoci, których prowadzenie jest wstrzymane w zwizku sytuacj
epidemiczn w Polsce zwizan z COVID-19 (m. in. brana weselna, organizacja imprez, brana fitness)
Uwaga!
Wnioski o przyznanie jednorazowo rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej bd przyjmowane do
23.04.2021 r. (pitek) (Data wpywu wniosku do Urzdu). Wnioski zoone po wyznaczonej dacie nie bd
rozpatrywane przez Komisj .
Przesanie lub zoenie wniosku o przyznanie jednorazowo rodków na podjcie dziaalnoci
gospodarczej jest moliwe:
1. W postaci papierowej za porednictwem poczty na adres urzdu: Powiatowy Urzd Pracy, ul.
Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.
2. Osobicie w Urzdzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym. (skrzynka
podawcza umieszczona w przedsionku budynku, Wejcie "A" z przodu budynku).
3. Za porednictwem platformy praca.gov.pl lub epuap.gov.pl po opatrzeniu do kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (ePUPAP) - W linku instrukcja wysania wniosku.
Wnioski oraz kryteria przyznawania dotacji mona pobra ze strony internetowej: szczecin.praca.gov.pl w
zakadce: na skróty/dokumenty do pobrania
Uwaga!
Wnioskodawcy bd mieli moliwo osobistego zaprezentowania swojego pomysu przed Komisj. Na
prezentacj kady z wnioskujcych bdzie mia czas okoo 10 minut. Osoby zainteresowane
przedstawieniem swojego pomysu na dziaalno gospodarcz powinny wypeni na stronie 7
wniosku owiadczenie w ramce (w celu umówienia konkretnego terminu prezentacji).
Z uwagi na sytuacj epidemiczn w Polsce zwizan z COVID-19 prezentacje odbd si wycznie w formie
online.
Przy wyborze zwycizców konkursu ocenie porównawczej bdzie podlegao :
1. Merytoryczne przygotowanie wniosku;
2. Dugo rejestracji w PUP;
3. Posiadanie wyksztacenia zgodnego z typem planowanej dziaalnoci gospodarczej;
4. Posiadanie udokumentowanego wiadectwami pracy dowiadczenia zawodowego tosamego z
rodzajem planowanej dziaalnoci;
5. Posiadanie zaplecza lokalowego;
6. Pisma potwierdzajce nawizanie wspópracy z innymi podmiotami gospodarczymi, które
gwarantowayby rentowno przedsiwzicia;
7. Inne doczone do wniosku materiay lub dokumenty zwikszajce atrakcyjno wniosku i powodzenie
planowanego przedsiwzicia.
8. Prezentacja pomysu przed Komisj.
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Dodatkowe informacje mona uzyska pod nr tel. (091) 42 54 981 lub na stronie szczecin.praca.gov.pl
W szczególnych przypadkach obsuga bezporednia w siedzibie Urzdu bdzie moliwa po uprzednim
telefoniczn ym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania pod nr tel. 914254981.
Załączniki
Kryteria przyznawania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.pdf (pdf,
378 KB)
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.pdf (pdf, 1362 KB)
Wzór wypełnienia załącznika nr 7 do wniosku.pdf (pdf, 3247 KB)
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