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Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej VIII Rozwoj rynku pracy ,Dzialania 8.1 Aktywizacja zawodowa
osob bezrobotnych przez PUP- projekty pozakonkursowe

Ciechanow, dnia 16.06.2020 r.

OGtOSZENIE
Na podstawie art. 15 zzc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVIO-19, innych chorob
zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Oz. U. 2020 poz. 374 z poin. zm.)
- Oyrektor Powiatowego Urz~du Pracy w Ciechanowie w terminie od 17.06.2020 r.
do 30.06.2020 r. ogtasza nabor wnioskow dla przedsiebiorcow
bedacych osoba fizyczna
niezatrudniajaca pracownikow 0 udzielenie dofinansowanie
cz~sci kosztow prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w przypadku spadku obrotow gospodarczych w nast~pstwie
wystClpienia COVID - 19.
Szczegotowe informacje odnosnie ww. dofinansowania dost~pne Sq na stronie internetowej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow!tarcza!dofinansowanie
Wnioski naleiy sktadac w postaci elektronicznej za posrednictwem platformy praca.gov.pllub
e-puap, po opatrzeniu ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
lub wniosek wraz z zatqcznikami oraz podpisanq umowq w wersji papierowej naleiy
przestac za posrednictwem
poczty na adres: Powiatowy Urzqd Pracy w Ciechanowie
ul. Sygietynskiego 11, 06-410 Ciechanow lub ztoiyc osobiscie w zamkni~tej kopercie do
skrzynki podawczej znajdujqcej si~ w siedzibie Urz~du w godzinach od 8.15 do 15.00.
Jednoczesnie Powiatowy Urzqd Pracy w Ciechanowie zwraca si~ z prosbq 0 staranne
i rzetelne wypetnianie wnioskow i dotqczenie wymaganych zatqcznikow.
Wnioskodawca zostanie poinformowany 0 sposobie rozpatrzenia wniosku przez platform~
praca.gov.pl, e-puap, e-mail, listownie lub w szczegolnych sytuacjach telefonicznie.
Powiatowy Urzqd Pracy nie ponosi odpowiedzialnosci za awari~ powodujqcq brak dost~pu do
platformy praca.gov.pl oraz e-puap, niewtasciwie przestane lub uszkodzone pliki.
Szczegotowe informacje
moina uzyskac w Powiatowym Urz~dzie Pracy w Ciechanowie
pod numerem telefonu: 790 540 320 oraz pod numerem zielonej linii 19524.
Wniosek oraz niezb~dne zatqczniki:
https:!!psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow!tarcza!dofinansowanie
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj, Os Priorytetowa I Osoby mlode na rynku pracy, Dzialania 1.1
Wsparcie osob mlodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddzialania 1,1,1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego

