POWIATOWY
URZĄD PRACY
w OPOCZNIE

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO
BEZROBOTNEGO
Starosta może przyznać podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego.
Refundację może otrzymać podmiot, który:
Nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych, danin
publicznych oraz nie posiadaniu nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
Prowadzi działalność gospodarczą, przez okres 6 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej
nie wlicza się okresu jej zawieszenia,
W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany
za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
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W okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu
pracy pracowników i nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikami w drodze wypowiedzenia dokonanego
przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn
niedotyczących pracowników.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć 6 - krotnej
wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego
skierowanego bezrobotnego.
Zawierając umowę o przyznanie refundacji podmiot
zobowiązuje się w szczególności do:
Zakupienia wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy i rozliczenia wydatkowanych kwot,
Zatrudnienia skierowanych bezrobotnych na okres
co najmniej 24 miesięcy,
Udokumentowania rozliczenia wydatków w kwocie
brutto.
Zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą
o podatku od towarów i usług, podatku od zakupionych
w ramach przyznanej refundacji towarów i usług.
Formy zabezpieczenia zwrotu refundacji:
Poręczenie,
Weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
Gwarancja bankowa,
Zastaw na prawach lub rzeczach,
Blokada na rachunku bankowym,
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
(art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego).
W przypadku niedotrzymania warunków umowy
podmiot jest zobowiązany do zwrotu w ciągu 30 dni od
dnia doręczenia wezwania starosty dokonanej refundacji
wraz z odsetkami ustawowymi.
Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.
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