
WYPOSAŻENIE  STANOWISKA
Refundacja w wysokości 6-krotności średniej krajowej. Dla
firm, które są na rynku min. 6 m-cy, nie zalegają z
daninami publicznymi, na 1 nowe stanowisko mają 2
pełne etaty, nie mają nieuregulowanych zobowiązań
cywilnoprawnych. Dotacja na zakup sprzętu, wyposażenia,
z którego będzie korzystał zatrudniony pracownik.
Stanowisko trzeba utrzymać przez 24 miesiące.
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W wysokości 6-krotności średniej krajowej na okres 3 lat
i oprocentowaniem 0,25%. Stanowisko trzeba utrzymać
przez 12 miesięcy. Może być przeznaczona na zakup
sprzętu, wyposażenia, z którego będzie korzystała osoba
zatrudniona. Firma nie może zalegać z płatnościami
danin publicznych, mieć nieuregulowanych zobowiązań.

POŻYCZKA NA PRACOWNIKA

Może przebiegać w dwóch formach: jako praktyczna nauka
zawodu, albo przyuczanie do pracy dorosłych. Pierwsza z
form może trwać od 6 do 12 m-cy. Druga od 3 do 6 m-cy.W
programu możesz liczyć na refundację poniesionych
wydatków na każdego uczestnika. Ich wysokość określona
jest w umowie i maksymalnie może wynosić do 2% średniej
pensji za każdy pełny miesiąc realizacji powyższego
działania.

PRZYGOTOWANIE  ZAWODOWE

JAKIE DOTACJE Z
URZĘDU PRACY DLA
ISTNIEJĄCYCH FIRM?
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PRACE INTERWENCYJNE
Zatrudniasz osobę bezrobotną, a urząd pracy finansuje
część jej wynagrodzenia. O przeprowadzenie prac może
ubiegać się pracodawca bez względu na wielkość
zatrudnienia. Po zakończeniu okresu refundacji musisz
utrzymać stanowisko przez określony w umowie czas. Jeśli
prace trwały do 6 m-cy, to utrzymujesz stanowisko przez 3
m-ce. Przy pracach trwających powyżej 12 miesięcy, okres
ten wynosi 6 miesięcy.

STAŻ
Może trwać do 6 lub 12 miesięcy. Dla firm, które nie
zatrudniają pracowników. W trakcie stażu stażysta
wykonuje pod twoim okiem określone zadania i
otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku. Po
zakończeniu stażu wystawiasz opinię nt. zdobytych
kwalifikacji i przebiegu stażu.

SZKOLENIE  Z  KFS
Szkolenia dla ciebie i pracowników. Aby złożyć wniosek
musisz być pracodawcą (zatrudniać min. 1 osobę na
umowę o pracę). Wielkość etatu nie ma znaczenia. Maks.
poziom dofinansowania to 100% wartości kursu (dla
mikrofirm). Wartość szkolenia nie może być większa niż 3-
krotność średniej krajowej.


