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Realizacja projektu w ramach ubieg³orocznego bud¿etu obywatelskiego

Bezpieczniej na przejciach dla pieszych
Na ulicy Obroñców Krzy¿a dzia³aj¹ ju¿ lampy dowietlaj¹ce przejcia dla pieszych. Jest to
realizacja projektu zg³oszonego przez mieszkañców dzielnicy w ramach bud¿etu obywatelskiego
w roku 2019.
Projekt, chocia¿ nieco okrojony, gdy¿ pierwotnie zak³ada³ dowietlenie przejæ dla pieszych równie¿ na innych bieñczyckich ulicach, pozwala poczuæ siê bezpiecznie w trakcie przechodzenia przez

jezdniê. Istotne jest to zw³aszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym. Pomys³ na to zadanie dobrze
wpisuje siê w realizowan¹ od lat, systematyczn¹ poprawê owietlenia dzielnicy i pokazuje zaanga¿owanie mieszkañców Bieñczyc zg³aszaj¹cych ciekawe projekty nie tylko w kontekcie corocznego bud¿etu obywatelskiego.
Fot. Zygmunt Biñczycki

Tylko do koñca grudnia!

Mikropo¿yczki dla przedsiêbiorców w Grodzkim Urzêdzie Pracy
Obecnie wszyscy przedsiêbiorcy wyczekuj¹ uruchomienia kolejnej Tarczy Antykryzysowej, ale w³anie w tym czasie chcemy
zachêciæ wszystkich ludzi, którym los krakowskich firm le¿y na sercu, do w³¹czenia siê w szerok¹ koalicjê na rzecz aktywizacji
przedsiêbiorców i samozatrudnionych, dzia³aj¹cych w naszym miecie.
Jedn¹ z wci¹¿ dostêpnych i prostych form pomocy jest bezzwrotna mikropo¿yczka w wysokoci 5000 z³, udzielana w ramach dzia³añ tarczy i oferowana przez Grodzki Urz¹d Pracy w Krakowie.
Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym, jak
i w³acicielom firm pokryæ bie¿¹ce koszty funkcjonowania, takie
jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupiæ sprzêt i
dodatkowe wyposa¿enie niezbêdne do pracy w nowo zaistnia³ych
warunkach.
Jedynym kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. oraz w dniu
sk³adania wniosku. Najistotniejsze dla przedsiêbiorców  mikropo¿yczka jest ca³kowicie i bez dodatkowych dokumentów
umarzana. Jedyny warunek  utrzymanie dzia³alnoci przez 3
miesi¹ce od otrzymania wsparcia.

Dodatkowo  kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza,
i¿ przedsiêbiorcy nie maj¹ obowi¹zku jej opodatkowania.
Tê formê wsparcia przedsiêbiorcy mog¹ równie¿ ³¹czyæ z pozosta³ymi narzêdziami Tarczy Antykryzysowej.
Niestety, czasu pozosta³o niewiele, bo mikropo¿yczka udzielana
jest tylko do koñca grudnia 2020 r., a jak wskazuj¹ dostêpne dane
statystyczne, ponad 40 tysiêcy krakowskich podmiotów uprawnionych do takiej formy pomocy, nie z³o¿y³o dot¹d wymaganego
wniosku.
Warto tak¿e zaznaczyæ, i¿ od pocz¹tku pandemii do tej pory
Grodzki Urz¹d Pracy w Krakowie rozpatrzy³ rekordow¹ liczbê
65 019 wniosków o udzielenie mikropo¿yczki i w ramach oferowanej pomocy wyp³aci³ przedsiêbiorcom 281,6 mln z³.
Jednak¿e analizy wskazuj¹, jedn¹ z najwiêkszych grup bran-

¿owych, która nie skorzysta³a dot¹d z tej formy s¹ osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ transportow¹, brokersk¹ i handel w³anie
w Nowej Hucie.
Mamy wiêc nadziejê, ¿e informacja ta skutecznie dotrze do
przedsiêbiorców. Tym samym kwota blisko 200 mln z³ zasili krakowskie biznesy. Pamiêtajmy  po 31 grudnia 2020 roku jednorazowa pomoc w wysokoci 5 000 z³ bêdzie ju¿ niedostêpna.
Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzêdu Pracy o mikropo¿yczkê mo¿na sk³adaæ online, co zdecydowanie przyspiesza
ich rozpatrywanie.
Urz¹d uruchomi³ równie¿ specjaln¹ infoliniê konsultacyjn¹,
która dzia³a codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 7.4514.45. Konsultanci GUP Kraków, wspieraj¹cy samozatrudnionych oraz w³acicieli ma³ych firm w uzupe³nianiu dokumentów dy¿uruj¹ pod numerami telefonów:
12 68 68 168 l 508 695 161 l 510 384 976 l 691 944 564
l 502 762 479.
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