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Uwaga!
Poszerza się grono uprawnionych do skorzystania z pożyczki 5000 zł!
Obecnie o pożyczkę ubiegać się mogą mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili
działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak do tej pory przed 1 marca
2020 r.
W związku z aktualizacją Tarczy Antykryzysowej, o pożyczkę mogą ubiegać się także
mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie
mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Wprowadzone zmiany dotyczą również przedsiębiorców, z którymi podpisaliśmy już
umowy – otrzymają odpowiednie aneksy.
Do wszystkich, którzy przesłali dokumenty przed 18.04, a ich wnioski nie zostały
jeszcze rozpatrzone, przez praca.gov.pl prześlemy nowe umowy – prosimy o ich
podpisanie za pomocą podpisywarki, a następnie o odesłanie na wskazany w piśmie
przewodnim mail.
Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
(pdf, 2742 KB)
Zobacz jakie to proste!
Szanowni Państwo - Mikroprzedsiębiorcy,
zdajemy sobie sprawę, jak ważne w obecnej sytuacji jest wsparcie lokalnych firm
dlatego natychmiast po wejściu w życie przepisów ustawy z 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 …. 01.04.2020 r. uruchamiamy nabór
wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, w
ramach Tarczy Antykryzysowej.
Wnioski elektroniczne przyjmujemy tylko poprzez portal praca.gov.pl
Usprawnia to rozpatrywanie wniosków i przyspiesza wypłacanie środków finansowych.

https://gdynia.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=zpiE0c4R&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...
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Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdynia
Wszystkie niezbędne informacje w zakładce Tarcza antykryzysowa COVID-19
Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, deklarujemy, dołożenie wszelkich starań, aby
nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, rozpoczęły się
niezwłocznie po otrzymaniu wzorów wniosków i umów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. Aktualne informacje i materiały będziemy na bieżąco zamieszczali
w aktualnościach.

https://gdynia.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=zpiE0c4R&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...
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