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Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla
mikroprzedsiębiorcy
Data publikacji: 20.04.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Malbork informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami do tarczy
antykryzysowej wprowadzonymi ustawą Szczególne instrumenty wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dz.U.2020.695 z dnia 2020.04.17 Dot.
niskooprocentowanej pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ustawy 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, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, niezatrudniające pracowników uprawnione są do ubiegania się o ww. wsparcie.
W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski z powodu braku zatrudnienia zostały
odrzucone lub też nie zostały do dnia dzisiejszego rozpatrzone ze względu na zmianę dokumentacji
(zapisów wniosku/ umowy) chcąc uzyskać wsparcie w postaci niskooprocentowanej pożyczki
zobligowane są złożyć aktualny wniosek wraz z załącznikami (umową, formularzem pomocy publicznej).
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla
mikroprzedsiębiorcy
Termin składania wniosków
20.04.2020r. – do odwołania
Maksymalna wysokość kwoty
dofinansowania na podjęcie działalności
5.000,- zł
gospodarczej
1. praca.gov.pl
lub
2. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Miejsce składania wniosków
Aleja Armii Krajowej 70
82 – 200 Malbork
do skrzynki znajdującej się przed wejściem do budynku
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub elektronicznie za pośrednictwem portalu:

Wymagane załączniki do wniosku

Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie po złożeniu
kompletu dokumentów tj.
1. wniosku,
2. dwóch egzemplarzy umowy podpisanej, parafowanej i
opieczętowanej przez osobę upoważnioną,
3. formularza pomocy publicznej.
Ważne:
W przypadku składania wniosku przez praca.gov.pl należy
obligatoryjnie załączyć poza umową i pełnomocnictwem
również formularz pomocy publicznej.
W ramach ogłoszonego naboru wnioski mogą składać
mikroprzedsiębiorcy tj. przedsiębiorca, który w co
najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:

https://malbork.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Kryteria naboru

Źródło dofinansowania
Informacje dodatkowe dotyczące naboru

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy;
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2
milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów
euro;
3. prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01
marca 2020r.
Fundusz Pracy

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wydrukowane i podpisane 2 egzemplarze umowy
oraz wypełniony i podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19) należy złożyć w
powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 5.000,- zł.
3. Pożyczka jest udzielana jednorazowo.
4. Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej np. podatki, składki, koszty wynajmu lokalu.
5. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez
Narodowy Bank Polski w skali roku.
6. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki
będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji;
7. Spłata pożyczki odbywa się na konto wskazane przez PUP, zgodnie z harmonogramem spłaty
pożyczki ustalonym przez PUP.
8. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia
jej udzielenia. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
9. Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia (po okresie 3 miesięcy o
których mowa w pkt. 8), może złożyć do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o
prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki. Pożyczkobiorca składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli pożyczkobiorca nie spełni
warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.
10. W przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą
odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
11. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W
przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od
dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.
12. Wartość pożyczki (bez odsetek) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19
(Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:
a. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego
się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014r.ze zm.);
b.
https://malbork.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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b. Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020r.;
c. Pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nieprzeniesieniem w części
lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości
produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez
zainteresowane przedsiębiorstwa;
d. Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1
Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów
unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość
pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce –
beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR /
100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 000 EUR).

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w
Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 321
Wnioski są dostępne na stronie internetowej malbork.praca.gov.pl
Uwaga: Zachęcamy do skorzystania z instrukcji składania wniosku przez gov.pl przygotowaną przez
MRPIPS
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