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INFORMATOR
DOTACJE NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O DOFINANSOWANIE POJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:
osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub
niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, którzy:
a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówili bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, oraz udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja, o
którym mowa w art. 62a ustawy; nie przerwali z własnej winy szkolenia, stażu,
realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy,
wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w
ustawie; po skierowaniu podjęli szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych,
staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
b) nie otrzymali bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
c) nie posiadali wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego
posiadania należy złożyć oświadczenie, iż działalność została zakończona w dniu
przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio
poprzedzającym dzień złożenia wniosku (nie dotyczy poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej
opiekunów osoby niepełnosprawnej),
d) nie byli w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazani za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z
późn. zm.)
e) nie podejmą zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej,
f) nie złożyli wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty (urzędu
pracy),
g) spełniają warunki udzielenia pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

Wnioskodawca zamierzający ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej składa w Urzędzie kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek. Druki
wniosków dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej w zakładce
„Dokumenty do pobrania”.

Formy zabezpieczenia spłaty stosowane przy udzielaniu dotacji:
1) poręczenie cywilne - co najmniej dwóch poręczycieli, których łączny dochód
netto wynosi 5 000 zł miesięcznie.
Dochody osób poręczających muszą wynosić co najmniej:
- 2 000 zł netto miesięcznie (po odjęciu zobowiązań finansowych) z tytułu
zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (poręczyciel musi
posiadać zatrudnienie na okres dłuższy niż umowa o dofinansowanie zawierana z
wnioskodawcą tj. minimum 15 miesięcy);
- 1 500 zł netto miesięcznie (po odjęciu zobowiązań finansowych) w przypadku
emerytów, wiek emeryta nie może przekroczyć 70 lat;
- 5 000 zł netto miesięcznie (po odjęciu zobowiązań finansowych) w przypadku
poręczenia przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;
Poręczycielem nie może być:
- współmałżonek wnioskodawcy (wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa - należy
przedłożyć stosowny dokument).
- współmałżonek poręczyciela, chyba że małżonkowie posiadają rozdzielność
majątkową (należy przedłożyć stosowny dokument).
- osoba, która jest już stroną lub poręczycielem czynnych umów o jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
Poręczyciele w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej zobowiązani są do podpisania umowy poręczenia – osobiście w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu w obecności upoważnionego pracownika
Urzędu lub notarialnie.
2) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, która dokonywana
będzie na okres trwania umowy o dofinansowanie,
3) gwarancja bankowa

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku
o czym wnioskodawca będzie poinformowany w formie pisemnej.

PODPISANIE UMOWY
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje ustalony termin podpisania
umowy o dofinansowanie. W tym celu do PUP zgłasza się osoba , której przyznano środki
wraz ze współmałżonkiem (wyjątek stanowi sytuacja gdy małżonkowie posiadają
rozdzielność majątkową (należy przedłożyć stosowny dokument) oraz poręczyciele.
Dokumenty potrzebne do podpisania umowy to: dowody osobiste oraz aktualne
potwierdzenie rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostaną przelane środki.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI
ZOBOWIĄZANIE WNIOSKODAWCY DO:


Podjęcia działalności gospodarczej po podpisaniu umowy zgodnie z terminem
wskazanym we wniosku, przy czym działalności gospodarczej nie można rozpocząć
przed dniem przekazania środków na rachunek wnioskodawcy.



Wydatkowania przyznanych środków zgodnie z harmonogramem wydatków
zawartym w umowie, od dnia podpisania umowy oraz rozliczenia się z całej sumy
środków w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków są zapłacone: faktury
VAT, rachunki i umowy kupna-sprzedaży (zarówno imienne jaki firmowe) oraz
dołączone do nich potwierdzenia zapłaty. Dokumenty obcojęzyczne muszą być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.



Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy
poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako
dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia
działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby
lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.



Jednorazowego zwrotu na konto PUP równowartości odliczonego lub zwróconego
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku
naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego
dofinansowania w terminie:
- nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę pierwszej deklaracji
podatkowej w urzędzie skarbowym (w przypadku podatnika korzystającego
z obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego),
- 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz
wnioskodawcy (w przypadku podatnika występującego o zwrot podatku
naliczonego).
Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:
- otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
- będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż
12 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia przedmiotowej działalności
zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania
ze świadczenia rehabilitacyjnego,
- podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej
w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
- złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
- naruszy inne warunki umowy.



