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Nabór wniosków
Agnieszka Kowaluk Data modyfikacji: 12.11.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór
wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) w
ramach środków Funduszu Pracy
Termin naboru wniosków w dniu 19.11.2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14.
W dniu przyjmowania wniosków nie będzie dokonywana ich weryfikacja.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 4798678
32 4798643
32 4798583.
O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą wnioskować osoby bezrobotne zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie na kwotę nie wyższą niż
30.000,00 zł.
Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:
1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o procedury wynikające z Regulaminu w sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez
Wiceprezydenta Miasta Katowice

3. do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski, które w ocenie uzyskały nie mniej niż 16 punktów,
do wysokości posiadanego limitu środków

4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez
wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do
wysokości posiadanego limitu środków.
Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie.
Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do
treści ogłoszenia o naborze.
Załączniki
https://katowice.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

1/2

30.11.2020

Nabór wniosków

(2)wniosek o dofinansowanie.pdf (pdf, 619 KB)
(2)wniosek o dofinansowanie.doc (doc, 195 KB)
(4)R E G U L A M I N działalność gospodarcza doposażenie 2020.pdf (pdf, 407 KB)
(1)Kryteria oceny wniosków działalność gospodarcza 2020 PO WER.PDF (pdf, 240 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minim....pdf (pdf, 97 KB)
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