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Data publikacji: 17.09.2020

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE
w terminie
od dnia 17 września do 30 września 2020 roku .
ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w
ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (V)"
współfinansowanego z EFS w ramach PO WER Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego;
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – zgodnie z definicją PO WER 2014 – 2020) które spełniają jeden z
poniższych warunków:
1.
2.
3.
4.

są długotrwale bezrobotne,
są osobami niepełnosprawnymi,
są osobami niskowykwalifikowanymi,
są kobietami.

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować nie może przekroczyć
27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
Osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zapraszamy do udziału w naszym projekcie i
prosimy o kontakt z Indywidualnymi Doradcami Klienta w PUP.
Uczestnicy projektu, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie odbędą szkolenie w zakresie „ABC –
Przedsiębiorczości" organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie. Z uwagi na sytuację
epidemiczną w Polsce dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia online.
W przypadku dużego zainteresowania PUP zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych
kryteriów.
Przesłanie lub złożenie wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej jest możliwe:
1. W postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w
Goleniowie, ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów, Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie, Plac
Wolności 9, 72-200 Nowogard.
2. Osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka
podawcza umieszczona przed wejściem do urzędu w godzinach od 7:00 – 15:00).
Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej : www.goleniow.praca.gov.pl
Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie po zakończeniu naboru i po pozytywnej ocenie komisji
kierowane do realizacji.
INFORMACJA :
https://goleniow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci
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PUP w Goleniowie, tel. 091 418-34-95 wew. 122
Filia PUP w Nowogardzie, tel. 091 39-21-376 wew. 228.
Załączniki
Wniosek o dotację na otwarcie działalności gospodarczej wraz z kryteriami przyznawania środków
2020.docx (docx, 53 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 78 KB)
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