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gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
ogłasza nabór
WNIOSKW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim
(V)" oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (VI)"
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP w Łukowie
jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET*
*zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę
w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna
zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym) i nie szkoli się (tj. nie
uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
łukowskim (VI)" Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w PUP
w Łukowie jako bezrobotne oraz kwalifikujące się do jednej z następujących grup:
osoby w wieku 50 lat i więcej;
osoby długotrwale bezrobotne tj. osoba pozostająca w ewidencji bezrobotnych
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy. Do tego okresu można doliczyć czas
pozostawania bez pracy bezpośrednio przed ostatnią rejestracją w PUP;
kobiety;
osoby z niepełnosprawnością;
osoby o niskich kwalifikacjach;
osoby nienależące do grup wskazanych powyżej (maksymalnie 20% uczestników projektu).
Aktualny druk wniosku o dofinansowanie wraz z obowiązującymi załącznikami można pobierać od
05.01.2021 r. ze strony internetowej urzędu lukow.praca.gov.pl (aktualności urzędu, załączniki
wymienione pod ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej).
Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (oryginał dokumentu) należy składać w
terminie od 13.01.2021 r. do 15.01.2021 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie
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(I piętro, pok. Nr 10 w godz. od 7:30 do 15:30).
Uwaga
1. Zgodnie z 1 ust. 1 pkt. 3 Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej o jednorazowe środki może się ubiegać osoba, która figurowała w ewidencji osób
bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio
przed dniem złożenia wniosku.
2. Przed wypełnieniem wniosku proszę o szczegółowe zapoznanie się z Zasadami udzielania
bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
3. Wnioski złożone w innych terminach niż w/w będą rozpatrzone negatywnie (za datę złożenia
wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie,
a nie datę nadania przesyłki).
4. Wnioskowana kwota dofinansowania w 2021 roku to maksymalnie 20 000 zł brutto.
5. Przed złożeniem wniosku można zgłosić się do pokoju nr 20 (I piętro) w celu sprawdzenia jego
kompletności.
6. Przy rozpatrywaniu wniosków nie będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.
7. Złożenie kompletnego wniosku nie gwarantuje przyznania jednorazowo środków na podjecie
działalności gospodarczej.
Łuków, dnia 05.01.2021 r.
Załączniki
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie dzialalności gospodarczej.pdf (pdf, 851 KB)
Załącznik nr 2 Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie składanego przez bezrobotnego
absolwenta KIS CIS.pdf (pdf, 81 KB)
Załącznik nr 2 Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie składanego przez opiekuna.pdf (pdf, 78
KB)
Identyfikatory gmin (kody terytorialne) (pdf, 53 KB)
180205 Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - tekst
ujednolicony.pdf (pdf, 109 KB)
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