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DOTACJE DL A MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW - NABÓR WNIOSKÓW

od 01.02.2021 r. do 27.02.2021r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza nabór wniosków
od 01.02.2021 r. do 27.02.2021r.
na
jednorazowe dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na
podstawie rozporządzenia rozdział 3 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), z
uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Wnioski z oznaczeniem PSZ-DBKDG należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę poprzez platformę praca.gov.pl po uruchomieniu
przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza
wniosków po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
OZNACZENIE GRAFICZNE WNIOSKU NA PORTALU WWW.PRACA.GOV.PL

(proszę kliknąć w baner)

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu bądź w innej formie niż elektronicznie nie będą podlegały
procedurze rozpatrzenia.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.
Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z zasadami i instrukcją jego wypełniania.
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie psz.praca.gov.pl (LINK)
Wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy:
1.na dzień 30 listopada 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, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.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, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.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 miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
2.na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie zawiesili wykonywania
działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. i dzień złożenia wniosku.
Oceny spełnienia ww. 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 listopada 2020 r. Wszelkie zmiany
przeważającego PKD po tym terminie nie będą uwzględniane.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane
lub uszkodzone pliki.
Informacje odnośnie etapu prac i sposobu rozpatrzenia złożonego wniosku można uzyskać na
swoim koncie w systemie praca.gov.pl.
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