
 

 

 
 

 
 

Ogłoszenie o naborze – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
osoby powyżej 30 roku życia 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie 
bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”. 
 
 

I. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,                              
ul. Zakładowa 4, w pokoju 224 (II piętro), w godzinach od 800 do 1400. Nabór trwa                      
od 20 stycznia 2020 roku do odwołania. 
Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo 
środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej będzie rozpatrywała wnioski 
sukcesywnie. 
 

 

II. Planowana wysokość przyznanej dotacji wynosi 17 000,00 złotych. 
 
 

III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia. 
 
 

IV. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie 
Konińskim (V)”. 

 
 

V. Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków 
finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oceniana będzie również według 
następującej skali punktowej: 
 osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt, 
 osoby z niepełnosprawnościami – 1 punkt, 
 osoby o niskich kwalifikacjach – 1 punkt, 
 osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt. 
Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej 
będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na dzień składania 
wniosku przez osobę zainteresowaną podjęciem działalności gospodarczej. 

 
 

VI. Miejsce prowadzenia nowo powstałej działalności musi być zlokalizowane na terenie 
Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina. 

 
 

VII. Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej – pokój 224, tel.: 63 247 78 40. 

 
 

VIII. Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o przyznanie środków 
finansowych na podjęcie działalności gospodarczej” dla Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Druk wniosku jest zamieszczony na stronie 
www.konin.praca.gov.pl 


