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Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza nabór wniosków na udzielenie ze środków Funduszu
Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Nabór potrwa od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021
r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wsparcia.

Nabór zostaje ogłoszony w związku z wejściem w życie 16 grudnia br. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw z zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące udzielania ze środków Funduszu Pracy
jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy wchodzą w życie 19 grudnia br.

TERMIN NABORU
Nabór ma charakter zamknięty, tzn. określony został termin otwarcia i zamknięcia naboru. Nabór
potrwa od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA I UPRAWNIONE PODMIOTY
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Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tysięcy złotych.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może być przyznana
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (w rozumieniu odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili
działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z,
85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.
A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.
Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej
na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze
REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

USTALENIE PRAWA DO DOTACJI
Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
zawierający oświadczenia:
1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej,
3. potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był
niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo
listopadzie 2019 r.,
4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września
2020 r.
Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
W oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

OBLIGATORYJNY WYMG ELEKTRONICZNEJ FORMY WNIOSKU
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu swoją siedzibę wnioskodawcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.
Formularz wniosku udostępniony został na stronie https://www.praca.gov.pl (PSZ-DBDG). Znajdziecie go
Państwo w sekcji poświęceonej Tarczy antykryzysowej.
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Wnioski złożone w formie papierowej pozostaną bez rozpoznania.

ZWROT DOTACJI
Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek
bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności
gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
W tym przypadku okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres
zwrotu dotacji, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z
odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z
którego otrzymał dotację, jeżeli:
1. wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem,
2. złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń lub nie spełniał innych
warunków do udzielania dotacji,
3. nie poddał się kontroli.
W takim przypadku okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia
wezwania.
W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, gdy zobowiązany był on prowadzić działalność
gospodarczą spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

KONTROLA
Wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat
liczonych od dnia udzielenia dotacji może zostać przeprowadzona kontrola, w zakresie:
1. wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
2.
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2. właściwego dokumentowania dotacji.
Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie
dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.
Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich
przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego
tytułu wykonawczego.
Załączniki
Zał. 1_Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.pdf
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