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Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej



Projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych w Grudziądzu i powiecie 
grudziądzkim (III)”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020  



Cel projektu

Zwiększenie możliwości podjęcia działalności 

gospodarczej osób bezrobotnych powyżej 

30 roku życia znajdujących się w trudnej 

sytuacji w mieście w Grudziądzu oraz w 

powiecie grudziądzkim.



Uczestnicy projektu

- Osoby bezrobotne zakwalifikowane do II 

profilu pomocy,

- Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, w 

tym osoby niepełnosprawne bądź długotrwale 

bezrobotne

- Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,



Kwota dofinansowania

18.000,00 zł



Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (III)”

realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  



Cel projektu

Zwiększenie możliwości podjęcia działalności 

gospodarczej osób bezrobotnych poniżej 

30 roku życia znajdujących się w trudnej 

sytuacji w mieście w Grudziądzu oraz w 

powiecie grudziądzkim.



Uczestnicy projektu

- Osoby bezrobotne zakwalifikowane do II 

profilu pomocy,

- Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w 

Grudziądzu w wieku od 18 do 30 lat, które nie 

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 



Osoby te nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w 
kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w 
pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, 
nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni 
(dotyczy szkoleń finansowanych ze środków 
publicznych)).



Kwota dofinansowania

20.600,00 zł



Formy zabezpieczenia zwrotu przez 

bezrobotnego otrzymanego dofinansowania, 

preferuje się:

- weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

- poręcznie,

- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez 

dłużnika 



Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o 

dofinansowanie:



Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny:

- nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych 
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,

- nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego 
posiadania zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed 
upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia 
wniosku,

- złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

- w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie był karany za 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod karą groźby,

- zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nieprzerwalny 
przez min.okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,



- nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy 

lub innej formy pomocy, 

- nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, indywidualnego planu działania,

- po skierowaniu podjął szklenie, staż, prac społecznie użyteczne,   

- nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

- do wniosku o dofinansowanie złożył zaświadczenie lub oświadczenie i informacje 

związane z pomocą de minimis,

- złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami 

na jego cel,

- wniosek został pozytywnie zaopiniowany. 



Umowa o przyznanie dofinansowania na 

podjęcie działalności gospodarczej.

Na podstawie zawartej umowy bezrobotny 

zobowiązuje się do :



- prowadzenia działalności gospodarczej w 
sposób nieprzerwalny przez okres co najmniej 
12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, nie 
podjęcia zatrudnienia w tym okresie, 

- wydatkowania otrzymanego dofinansowania 
zgodnie ze złożonym  wnioskiem o przyznanie 
dofinansowania,

- złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie 
kwot wydatkowanych, 



Zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami 
ustawowymi w przypadku:

- wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z 
przeznaczeniem,

- prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 
12 miesięcy,

- podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej,

- złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub 
informacji dołączonych do wniosku o dofinansowanie,

- naruszenia innych warunków umowy.



Przydatne informacje

- www.pup.grudziadz.com.pl

Kontakt:

- pok. 210 

tel.: (056) 64 38 462, (056) 64 38 408, 

(056) 64 38 485, 

http://www.pup.grudziadz.com.pl/


Wsparcie dla kobiet 

powracających na rynek pracy



Ustalenie profilu pomocy

Możliwość uzyskania profilu pomocy i uzyskania 

odpowiedniego wsparcia:

I profil pomocy

II profil pomocy

III profil pomocy



Oferty pracy dla osób z I profilem

 Możliwość uzyskania ofert w różnych 

zawodach i specjalnościach o różnym 

wymiarze czasu pracy. 

 Korzystanie z informacji, które 

udzielają pracownicy PUP



Wsparcie dla osób z II profilem 
pomocy

 Oferty stażu ( od 5 – 6 miesięcy do 12 

miesięcy)

 Oferty szkoleń

 Rozmowa z doradcą zawodowym

 Środki na podjęcie działalności 

gospodarczej

 Roboty publiczne i  prace interwencyjne



Projekty unijne dla osób z II 
profilem

 projekt EFS POWER 1.1.2 (III) (osoby do 30 r.ż.)

- staż 6 miesięczny

- szkolenia

- środki na podjęcie działalności gospodarczej

 projekt EFS RPO 8.1 (III) (osoby powyżej 30 r.ż.)

- staż 5 miesięczny

- środki na podjęcie działalności gospodarczej

- doposażenie stanowiska pracy

- szkolenia



Proponowane szkolenia

 Kurs kosmetyczny – manicure

 Obsługa kasy fiskalnej z minimum 

sanitarnym i terminalem płatniczym

 Bony szkoleniowe 

 ABC Przedsiębiorczości



Wsparcie dla osób z III profilem 
pomocy

 Oferty stażu

 Oferty pracy w ramach doposażenia 

stanowiska pracy



Wsparcie niezależne od profilu 
pomocy

 Rozmowa z doradcą zawodowym

 Uzyskanie informacji

 Uzyskanie informacji o ofertach pracy

 Możliwość sprawdzenia CV

 Możliwość sprawdzenia listu motywacyjnego



Przydatne informacje

- www.pup.grudziadz.com.pl

Kontakt:

- pok. 103

tel.: (056) 64 38 473, (056) 64 38 484, 

(056) 64 38 409, 

http://www.pup.grudziadz.com.pl/

