«єРобота»: консультуємо та сприяємо реалізації державних мікрогрантів
З 1 липня АТ «Ощадбанк» та Державна служба зайнятості розпочали
надавати консультації клієнтам, які бажають взяти участь в урядовій програмі
«єРобота».
«єРобота» — це державна програма, яка спрямована на допомогу малому
та середньому бізнесу, підтримку українських виробників та будівництво нової
інфраструктури, створення робочих місць та працевлаштування безробітних.
Слід звернути увагу, що мікрогранти видаються за умови створення
робочих місць і від цього буде залежати сума, на яку може розраховувати
отримувач.
«Ощадбанк здійснює прийом заявок на отримання грантів від громадян,
які бажають відкрити власну справу або мають уже діючий бізнес.
Максимальна сума мікрогранту — 250 тисяч гривень. У разі погодження
проекту грантові кошти буде перераховано на окремий рахунок учасника в
Ощадбанку. Саме з цього рахунку мають фінансуватись витрати, передбачені
проектом. Обов’язковою умовою програми є створення нових робочих місць і
сплата податків, зборів та обов’язкових платежів», - зазначає керуючий філією
Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» Олег Гребенюк.
Провідний економіст по роботі з юридичними особами АТ «Ощадбанк»
Тетяна Горбенко наголосила присутнім про основні вимоги, яку суму можна
отримати та хто саме може отримати грант.
Водночас директор районної філії Кіровоградського обласного центру
зайнятості Олександр Волошин повідомив, що грант може надаватися на
придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, на орендну плата за
нежитлове приміщення, але тут є деякі обмеження. Мікрогрант надається в
безготівковій формі і отримати його досить просто, однак є свої певні кроки.
Кроків зробити треба не багато, але вони значущі. Бізнес-план, який подається
має бути досить ґрунтовним. Тому служба зайнятості готова надавати
консультації щодо складання бізнес плану.
Про це все йшлося під час заходу, що відбувся в Олександрівській районній
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.
Консультацію щодо умов програми та оформлення заявки можна
отримати у найближчому відділенні Ощадбанку, центрі зайнятості чи філії
обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування або через чат-бот
Державної служби зайнятості https://t.me/DCZWorkNowBbot.
Деталі програми: https://is.gd/gFSaeq
Відтепер гранти за програмою «єРобота» у посиланні Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг «Дія» https://cutt.ly/eLsobFd.
Кіровоградський обласний центр зайнятості

