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Wsparcie dla organizacji pozarzadowych

Zgodnie z ustawa Z dnia 2 marca 2020 7. 0 szezegdInych rozwiazaniach ZwiazanychZ zapobieganiem, przeciwdziataniemi zwalezaniem COVID — 19, innych choréb Zakaznych orazwywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 '. poz. 374 z pdén. zm.) organizacjepozarzadowe moga skorzystaé z dwoch form wsparcia realizowanych przez Powiatowe UrzedyPracy,tj.:

- pozyczka bezzwrotna ze Srodkéw Funduszu Pracy na pokrycie biezacych kosztéwprowadzenia dzialalnosci gospodarczej lub statutowej organizacji pozarzadowej lubpodmiotowi prowadzacemudzialalnosé pozytku publicznego.
Pozyczka moze byé udzielona do wysokosci 5000 zt. Wysokosé pozyczki nie mozeprzekroczyé 10% przychodéw w poprzednim roku bilansowym. Przychéd organizacji pozarzadowejlub podmiotu, o ktorym mowaw art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytkupublicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie moze przekroczyé 100 000 zt,Oprocentowanie pozyczki jest stale j wynosi w skali roku 0,05 Stopy redyskonta weksliprzyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres splaty pozyczki nie moze byé diuzszy niz 12miesigcy. Pozyezka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, ze organizacjapozarzadowa lub podmiot, o ktérym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 y.0 dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, bedzie prowadzié dziatalnosé przez okres3 miesigcy od dnia udzielenia pozyczki. W przypadku pozyczki nie ma wymogu zatrudnianiapracownikow. Wnhiosek o pozyczke sktada sie do Powiatowego Urzedu Pracy, wlasciwego zewzgledu na siedzibe organizacji pozarzadowej. Wyplata pozyczki odbywa sie w ciagu dwoéch dniroboczych od podpisania umowy przez urzad pracy.

- dofinansowanie wynagrodzen oséb zatrudnionych przez organizacje pozarzadowe oraz innepodmioty prowadzace dziatalnosé gospodarcza.

W przypadku dofinansowania czesci kosztéw wynagrodzeni pracownikéow zatrudnionychW organizacjach pozarzadowych, pomoc taka moze byé udzielona organizacjom pozarzadowym np.fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom prowadzacym dziatalnogé pozytkupublicznego. Dofinansowanie moze byé przyznanena okresnie dtuzszyniz 3 miesigce, przypadajqceod miesigca zlozenia wniosku. Wysokosé dofinansowania uzalezniona jest od wykazanego spadkuprzychodéw z dziatalnosci statutowej. Spadek przychodéw nalezy obliczyé porownujac przychodyZ 2 miesiecy roku 2020 z takimi samymi miesigcami roku 2019 wynoszacymi co najmniej30%,50%,80% dofinansowane jest odpowiednio 50%,70%, 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia,powiekszonego o sktadki na ubezpieczenia spoleczne od pracodawcy, w odniesieniu do kazdegopracownika. Organizacja pozarzadowa nie moze otrzymac dofinansowania w czesci, w ktdérej te samekoszty zostaly albo zostanq sfinansowane z innych srodkéw publicznych. Wniosek o w/wdofinansowanie réwnies, nalezy zlozyé do Powiatowego Urzedu Pracy, wlasciwego ze wzgledu na
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