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Nabór wniosków o dotację w ramach nowej tarczy 
branżowej

 Kinga Funek Data publikacji: 30.12.2021

Nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza  o:od dnia 01.01.2022r.  nabór wniosków

dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy (rodzaj przeważającej działalności 
oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)

Podstawa: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095, z późn.zm.), w związku z
wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 2371).

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKW:

Od 01.01.2022r. – do 15.04.2022r.
(wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą uwzględniane)

WAŻNE! WNIOSKI O DOTACJE MOŻNA SKŁADAĆ  W FORMIE ELEKTRONICZNEJ WYŁĄCZNIE
(poprzez portal www.praca.gov.pl) DO URZĘDU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ 

WNIOSKODAWCY! 
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000zł.
O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki:łącznie 

prowadzenie na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej, oznaczonej według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, , jako rodzaj przeważającej działalności
kodem:  (przygotowywanie i podawanie napojów), (działalność 56.30.Z 93.29.A 
pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form 
rozrywki lub rekreacji organizowanych, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o 
zamkniętej przestrzeni), (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna);93.29.Z 
uzyskanie przychodu z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w grudniu 

 niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w 2021r.
analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 
2020r., lub listopadzie 2021r.
nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 
dzień 31.03.2021r.

http://www.praca.gov.pl
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Dodatkowo działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o 
udzielenie dotacji.

Dotacja będzie  mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności 
gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji 
może być kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat 
liczonych od dnia udzielenia dotacji.

 Informacje o prowadzonym naborze dostępne są pod numerem telefonu: 12 372 96 14
 
SZCZEGŁOWE INFORMACJE od dnia 01.01.2022r. dostepne będą w zakładce: Dla pracodawców i 

przedsiębiorców/ Tarcza antykryzysowa COVID-19  - KLIKNIJ TUTAJ

https://myslenice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/
https://myslenice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/
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