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Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
ogłasza nabór

WNIOSKW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTW PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
przyznawanej na podstawie art.15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pożyczka z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Pożyczka udzielana jednorazowo,
Kwota pożyczki do 5 000,00 zł,
Stałe oprocentowanie w skali roku, wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank
Polski.
Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Okres spłaty pożyczki do 12 miesięcy.
O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1
kwietnia 2020 r.
Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od
dnia jej udzielenia nie zamknie/ nie zawiesi prowadzenia działalnosci gospodarczej
Zapraszamy do składania wniosków
Pracodawców, których siedziba działalności gospodarczej
znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego.

Aktualizacja:

1. Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian do tzw. specustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)
przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników również mogą ubiegać się o udzielenie w.w
pożyczki.
2. Pozyczka bedzie umoarzana automatycznie przez urząd pracy pod warunkiem prowadzenia
nieprzerwanie działalnosci gospodarczej od dnia udzielenia pożyczki (brak obowiązku składania
wniosków o umożenie). Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
3. Wnioski o pożyczkę składane są do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę
mikroprzedsiębiorcy (a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej)
4. Środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od
https://gryfino.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Ponadto informujemy, iż w przypadku spółek cywilnych wnioskek o udzielenie pożyczki złożyć powinien
każdy ze wspólników w/w spółki oddzielnie (o ile spełnia definicje mikroprzedsiębiorcy) - jako odrębny
podmiot / przedsiębiorca (podająć NIP/ REGON własnej działalności gospodarczej, nie spółki)

Termin składania wniosków:
od 01 kwietnia 2020 do wyczerpania zapotrzebowania

Wnioski należy składać:
- w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (Tarcza antykryzysowa)
- w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do urny
Pamiętaj!
Do Wniosku o przyznanie pożyczki (w postaci elektronicznej lub papierowej) obowiązkowo dołącz:
a) Umowę pożyczki (wwersji papierowej-podpisaną przez uprawnioną do tego osobę /osoby)
b) wzór Wniosku o umorzenie pożyczki (wzoru wniosku o umorzenie prosimy nie wypełniać danymi na
tym etapie przez Wnioskodawcę)
c) Formularz dot. pomocy publicznej - zał. nr 1 (w wersji papierowej podpisany przez uprawnioną do
tego osobę /osoby)
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

------------------------------------------------------------------------------------UWAGA!
Wszelkie informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej będą na bieżąco publikowane na stronie urzędu pracy.
Jednocześnie informujemy o możliwości składania Wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (w
zwiazku z przestojem ekonomiczym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy zatrudnionych pracowników) w ramach
naboru realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (praca.gov.pl / Tarcza antykryzysowa)
Więcej o w/w instrumencie na stronie WUP Szczecin

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekomendujemy przesanie wniosku elektronicznie za porednictwem portalu praca.
gov.pl

W przypadku skadania dokumentów w formie papierowej Wniosek oraz wymagane
zaczniki dostpne s do pobrania pod poniszym adresem nacisnij tutaj
https://gryfino.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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(Dokumenty do pobrania znajduja si na samym dole strony)
Załączniki
Schemat udzielania pożyczki.pdf (pdf, 115 KB)

https://gryfino.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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