Ścieżka postępowania przy ubieganiu się
o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kolejność czynności – przewodnik dla wnioskodawcy – osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie

1. Zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie (PUP),
2. Pobrać wniosek na dotację ze strony http://pup.lobez.ibip.pl/, lub bezpośrednio w PUP Łobez,
3. Złożyć wniosek z wszystkimi załącznikami. Rozpatruje się tylko wnioski kompletne. Złożenie
wniosku nie jest równoznaczne z jego akceptacją. Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej nie są obligatoryjne. Starosta może odmówić uwzględnienia
wniosku.
4. Czekać na rozpatrzenie wniosku (do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku).
Wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie z różnych przyczyn, np. z powodu braku
środków, planowaniem uruchamiania działalności poza granicami powiatu Łobeskiego,
negatywnej oceny planowanego przedsięwzięcia, niewystarczającym zabezpieczeniem
ewentualnego zwrotu dotacji , nie złożeniem kompletu załączników itp.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku umówić się na podpisanie umowy z własnym
współmałżonkiem, z PUP, poręczycielami i ich współmałżonkami.
6. Podpisać umowę (wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych następuje automatycznie
następnego dnia).
7. Przelanie dotacji na konto bezrobotnego.
8. Dokonać w urzędzie gminy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. We wpisie trzeba
określić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. datę jej zgłoszenia w Urzędzie
Skarbowym i ZUS.
9. REGON i NIP zostanie automatycznie nadany przez odpowiednie urzędy.
10. Wyrobić pieczątki zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
11. Zgłosić działalność w ZUS najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności,
12. Rozliczyć się z dotacji w urzędzie pracy (wpis do ewidencji działalności , faktury, rachunki,
umowy kupna - sprzedaży z adnotacją: zapłacono gotówką lub z dołączonymi dowodami
zapłaty oraz kopie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Rachunki i umowy zagraniczne
należy przetłumaczyć na j. polski. Rozliczenie następuje najpóźniej do dwóch miesięcy po
założeniu działalności gospodarczej. Maksymalny termin rozpoczęcia działalności
gospodarczej określony jest indywidualnie w umowie o dotację.
13. Prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy bez przerw.
14. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w umowie następuje jej wygaśnięcie.
15. Nie dotrzymanie warunków umowy będzie skutkowało koniecznością zwrotu dotacji wraz z
odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej wypłacenia w ciągu 30 dni od daty żądania
zwrotu przez Starostę. W przypadku nie zapłacenia żądanej kwoty sprawa zostanie
skierowana do sądu i egzekucji komorniczej.

