Dofinansowania z Urzędu Pracy
Nabór wniosków w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
02.03.2015 – 6.03.2015!
Kompletny wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście, drogą pocztową
lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) w kancelarii Urzędu
(w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a lub przy ul. Grochowskiej 171 b w Warszawie.
Osoby uprawnione
Osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy oraz absolwenci centrum integracji
społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do
ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, które
spełniają łącznie poniższe kryteria:
- zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Warszawy,
- nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej,
- w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
a) nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja, - dotyczy osób bezrobotnych,
b) nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania,
udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, , wykonywania prac
społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób
bezrobotnych,
c) po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace
społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób
bezrobotnych,
- w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie
oświadczenia
o
zakończeniu
działalności
gospodarczej
w
dniu
przypadającym
w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku,
- zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej
rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
- nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej,
- nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
- nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej,
- w wyznaczonym terminie złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
- nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Kwota
Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 6-krotnej
wysokości przeciętnego wynagrodzenia – ok. 23 000 PLN

Przeznaczenie dotacji
Podjęcie działalności gospodarczej na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Środki mogą być wydatkowane na:
- zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc
pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
- zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
- reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
- zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym
np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
- koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej
(do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
- zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

WZÓR WNIOSKÓW I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formywsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

