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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 pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim (VI)", współfinansowanego z EFS w ramach
RPO WZ. Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo
zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w
aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu mogą być przyznane osobie
bezrobotnej:
która ukończyła 30 rok życia i znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. obowiązkowo
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
- jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
- jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
- jest kobietą,
- jest osobą pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy,
- jest osobą posiadającą niskie kwalifikacje (tj. posiada wykształcenie niepełne podstawowe,
podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiada wykształcenia policealnego lub
pomaturalnego)
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 w Goleniowie 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
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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 :
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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