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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że 15 grudnia 2020r. w Dzienniku Ustaw
(poz. 2255) została ogłoszona ustawa z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji m.in.:
wprowadzono nowy instrument – DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4) - wejście w życie od 19
grudnia 2020r.
Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność
gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności z kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.
B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.
Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej
na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 28 lipca
2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
96.01.Z, 96.04.Z
Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
zawierający oświadczenia:
1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020r.
był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019r.;
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień
30 września 2020r .
Wnioski będzie można składać do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu
na swoją siedzibę w terminie od dnia 19 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. wyłącznie
w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl .
Ponadto powyższą ustawą wprowadzono: przedłużenie pomocy świadczonej przez urzędy pracy w
ramach artykułów 15 zzb – 15 zze oraz 15 zze2 (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
dofinansowanie działalności gospodarczej oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców)
do dnia 30 czerwca 2021 roku – z możliwością składania wniosków do dnia 10 czerwca
2021 roku.
Dodano: 18.12.2020r.
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