INFORMACJA
do wniosku o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego
w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej albo rolniczej

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo
rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu
bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:
1) nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została
w całości spłacona lub umorzona;
2) nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo
prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.
Tego rodzaju wsparcie może być udzielone także osobie niepełnosprawnej będącej pracodawcą, z którą
podpisana została umowa o dokonanie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji
pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, lub zwrotu kosztów zatrudnienia
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu. Warunkiem udzielenia dofinansowania, jest
prawidłowe wywiązywanie się z warunków wcześniej zawartej umowy.
Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności i może być udzielone kredytobiorcy jeden raz w roku
kalendarzowym niezależnie od tego kiedy był on zaciągnięty i obejmuje oprocentowanie przypadające do
zapłaty po dniu zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego. Dofinansowaniem nie mogą być objęte
odsetki za nieterminowe spłaty rat, zarówno kapitału jak i odsetek.
Dopuszcza się możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do oprocentowania kredytu
bankowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, w której znajduje się klauzula,
że kredyt zostanie wypłacony kredytobiorcy po uzyskaniu przez niego pozytywnej decyzji o przyznaniu
dofinansowania.
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki
określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1).
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub położenia gospodarstwa rolnego (własnego lub
dzierżawionego).
Wniosek należy złożyć w Kancelarii, na aktualnym druku Urzędu wraz ze wskazanymi we wniosku
załącznikami (oświadczeniami, informacjami, formularzami), w siedzibie Urzędu, ul. Milionowa 91. Aktualne
druki wniosków dostępne są na stronie internetowej – www.lodz.praca.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu ul.
Milionowa 91.
Dane Wnioskodawcy wpisane do wniosku muszą być tożsame z dokumentami tj. wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrem Sądowym, itp.
Złożone wnioski Urząd rozpatrywać będzie do wysokości przyznanego limitu środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej,
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, Urząd
podaje przyczynę odmowy, od której nie przysługują procedury odwoławcze.
Podstawą wypłaty dofinansowania jest umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Dyrektorem Urzędu,
działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

