
 

„POWER ku przedsiębiorczości” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0004/21) 

 
 

W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizacje projektu konkursowego  

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 

 zaprasza do składania  

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej” 

 

 I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Termin naboru:               od dnia 19.04.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. 
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2022 mogą zostać przyznane 10 osobom 

bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP w Pułtusku, będącym w wieku 18 - 29 lat, spełniającym kryteria 
dostępu obowiązujące przy realizacji projektu, o których mowa w pkt II ogłoszenia, dla których ww. forma 
pomocy wynika z Indywidualnego Planu Działania. 
 

Kwota dotacji wynosi 33 900,00 zł 
(wnioskowana kwota nie może być przeznaczona na sfinansowanie podatku VAT) 

 

II. KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJACE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:     

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej adresowane są do osób bezrobotnych należących              
do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup: 

1. osób z niepełnosprawnościami; 

2. osób długotrwale bezrobotnych (tj. osób pozostających bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy); 

3. osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie); 

4. osób nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup. 

 

Jedna osoba może należeć do kilku z ww. kategorii bezrobotnych. 
 

Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem powinny złożyć wniosek o dofinansowanie 
wraz z odpowiednimi załącznikami. 

Szczegółowe zasady przyznawania środków określa: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wewnętrzny regulamin. 
 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku pod adresem  
www.pultusk.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania" pod nazwą „Wniosek o przyznanie jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej POWER ku przedsiębiorczości ” lub w siedzibie tut. Urzędu. Dane kontaktowe do osób, 
które udzielą informacji w powyższym zakresie: Paulina Švorc–Dynak, Patrycja Kwiatkowska nr tel. 23 692 68 55                 
wew. 261. 
 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru, 
oraz wnioski złożone w terminie naboru ale niekompletne,              

nie będą uwzględniane.  

http://www.pultusk.praca.gov.pl/

