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Nabor wnioskow organizacji pozarzadowej o udzielenie dofinansowania czesci kosztow wynagrodzen pracownikow

Nabór wniosków organizacji pozarządowej
o udzielenie dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników
PUP Tomaszów Mazowiecki Data publikacji: 09.05.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków
organizacji pozarządowej o udzielenie dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności
statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
Nabór prowadzony będzie w okresie 11.05.2020 r. – 24.05.2020 r.
Kolejne nabory będą ogłaszane do wyczerpania środków.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
• organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mające swoją siedzibę na terenie powiatu tomaszowskiego

Jak złożyć wniosek ?
• w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu:
https://www.praca.gov.pl
Złożenie wniosku wraz z umową i załącznikami poprzez platformę praca.gov.pl
wymaga opatrzenia tych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym.
Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mogą go w prosty sposób założyć na
stronie www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany z wykorzystaniem, np. konta w
systemie bankowym.
• w wersji papierowej - 2 egzemplarze wniosku wraz z umową i załącznikami
podpisane przez wnioskodawcę - złożone w skrzynce podawczej znajdującej się
przed wejściem do Urzędu od ul. św. Antoniego lub przesłane tradycyjną pocztą
na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego
41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Komplet składanych dokumentów zawiera:
• wniosek,
• umowę,
• pełnomocnictwo obejmujące złożenie wniosku i podpisanie umowy jeżeli wniosek
https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=TDLxm6NC&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&...
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składa osoba trzecia,
• formularz pomocy publicznej (wg załączonego wzoru),
• załącznik zawierający 3 kalkulatory wraz z imienną listą pracowników objętych
umową.
Wzory dokumentów dostępne są pod linkiem:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organiza
cje
UWAGA!!!
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne organizacji
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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