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Komunikat o naborze wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym
mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu informuje, iż z dniem 06.07.2020 roku uruchamia nabór
wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn zm.) lub
podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust 3 tej ustawy
Pożyczka udzielona może być do wysokości 5000,00 zł, ale jej wysokość nie może przekroczyć 10%
przychodów w poprzednim roku bilansowym.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez
Narodowy Bank Polski,
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od
dnia jej udzielenia,
Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na
siedzibę.
O pożyczkę może ubiegać się organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3
ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:
Prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust 3 w/w ustawy w
poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000,00 zł
organizacja pozarządowa na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniała kryteriów przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651
/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj.
1. wniosek
2. 1 egzemplarz umowy (w wersji papierowej 2 egzemplarze)
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (druk do pobrania)
4. Kopię pełnomocnictwa – jeżeli wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika
5. Dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy.
należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w sposób:
1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal
Publicznych Służb Zatrudnienia
2. w wersji papierowej składając w sekretariacie urzędu po sprawdzeniu pod względem
merytorycznym (pokój nr 6).
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub
podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził/a
działalność. Umorzenie nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie po spełnieniu
https://lowicz.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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warunków umowy.

Podstawa prawna: Art. 15 zzda 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.).
W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia prosimy o zapoznanie się z dostępnymi dokumentami
– zasadami i opisem dostępnym na stronie urzędu pracy.
W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się telefonicznie: 468309827 lub 468309825
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