Pieniądze na mikropożyczki są, wystarczy złożyć wniosek
2020-09-30
Jeszcze blisko połowa mikroprzedsiębiorców z Krakowa może skorzystać z pożyczki na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota pożyczki w
wysokości 5 tys. zł może zostać umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności przez
kolejne 3 miesiące od daty jej otrzymania.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Waldemar
Jakubas, zastępca dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy, informował radnych na temat
realizacji zadań wynikających z Tarczy Antykryzysowej. Według danych na koniec
września do Grodzkiego Urzędu Pracy wpłynęło 66 tys. 277 wniosków o
mikropożyczkę. Pozytywnie rozpatrzono 55 tys. 923 wnioski i udzielono pożyczek na
kwotę 278 mln 643 tys. 763 zł.
Łączna liczba wniosków o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
złożonych do GUP wynosi 5035, pozytywnie rozpatrzono 3 tys. 518 na łączną kwotę
93 mln 098 tys. 234 zł.
W przypadku dofinansowania samozatrudnionemu kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej do GUP wpłynęło 10588 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 8
tys. 787 na kwotę 27 mln 691 tys. 598 zł. Natomiast wniosków o dofinansowanie
kosztów wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych wpłynęło 178, z czego 124
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 4 mln 830 tys. 111 zł.
- Wnioski obarczone błędami nie są odrzucane. Wszystko wyjaśniamy z
wnioskodawcami – tłumaczył zastępca dyrektora GUP. Najczęstszymi powodami
negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie indywidualnej działalności
gospodarczej jest zawieszona działalność w okresie porównawczym, złożenie
wniosków przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki cywilne czy brak
wymaganych 14 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Radny Michał Starobrat podkreślał, że należy promować mikropożyczkę na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. – To ponad 200 mln
złotych, które można wpompować w krakowski rynek – tłumaczył i pytał, co GUP robi,
by powiadomić przedsiębiorców o mikropożyczce.
- Mamy dostęp do bazy adresów mailowych, które otrzymaliśmy z Głównego Urzędu
Statystycznego, planujemy wysłać maile do przedsiębiorców – wyjaśniał Waldemar
Jakubas z Grodzkiego Urzędu Pracy. Od kilku tygodni prowadzona jest także akcja
informacyjna na temat mikropożyczek.
Informacje o mikropożyczce można znaleźć na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy.
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