
Dofinansowanie do kosztów działalności

Jakie warunki należy spełnić? Twoja odpowiedź: Wniosek:

Czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Twojej firmy 

(na podstawie Prawa upadłościowego)?
NIE spełniasz warunek

Czy Twoja firma zalegała w opłacaniu składek do ZUS 

należnych do 30 września 2019 r.?
NIE spełniasz warunek

Czy Twoja firma zalegała w opłacaniu zobowiązań 

podatkowych należnych do 30 września 2019 r.?
NIE spełniasz warunek

Czy nastąpił spadek obrotów prowadzonej działalności w 

następstwie wystąpienia COVID-19?
TAK spełniasz warunek

Czy spełniasz warunki odnośnie wielkości przychodów?

2019 2020 Wniosek:

styczeń 25 230,00 12 548,00

luty 39 534,30 64 764,30 15 864,20 28 412,20 1 820

marzec 35 631,00 75 165,30 13 564,20 29 428,40 1 820

kwiecień 0,00 0,00 -

maj 0,00 0,00 -

czerwiec 0,00 0,00 -

lipiec 0,00 0,00 -

sierpień 0,00 0,00 -

wrzesień 0,00 0,00 -

październik 0,00 0,00 -

listopad 0,00 0,00 -

grudzień 0,00 0,00 -

100 395 41 976

*) ustawodawca dał również możliwość analizy 30 kolejnych dni, a nie pełnego miesiąca kalendarzowego.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

Maksymalna pomoc dla Twojej firmy* >>> 5 460 PLN             0 1 820

*3 miesięczny okres w wysokości 50%, 70% lub 90% minimalnego wynagrodzenia

Jakie dokumenty należy złożyć: termin

Oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu pobierania świadczenia

art. 15zzc.

@Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.afkrasnicka.pl

*) Jest to częściowe dofinansowanie kosztów działalności. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po 

zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.Na ten moment dofinansowanie może być przyznane na 3 miesiące.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez 

dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 

1)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2)   braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

3)   niezaleganiu  w regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na  ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 

Solidarnościo-wy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

4)   przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następują-cej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działal-ności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wpisz miesięczne przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, usług (obrót) za rok bieżacy i poprzedni. 

Uzupełnij dane za rok 2020 na moment analizy oraz za analogiczny okres 2019 (nie wypełniaj kolejnych miesięcy w 2019(!)).*

Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Informacje należy uzykać w danym urzędzie. Wnioski można składać po udostęnieniu środków. Umowę o 

dofinansowanie zawiera się ze starostą.

http://www.afkrasnicka.pl/

