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Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
prowadzi nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie stalowowolskim (III)" realizowanego w ramach PO WER
Planowana liczba dotacji – 12 (maksymalna wysokość dofinansowania - 20 tys. zł)
Wnioski można składać od 5 lutego 2018r. w siedzibie PUP, pok. 36 w godz. 7 30 –
15 30 lub przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli 37- 450
Stalowa Wola ul. Dmowskiego 8 (liczy się data wpływu do PUP).
Wnioski będą przyjmowane do wysokości limitu środków przeznaczonych na ten
cel.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej stalowawola.praca.gov.pl
(w zakładce Urząd -> Pliki do pobrania -> Formularze wniosków ) oraz w siedzibie PUP.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 30 roku życia (tzw.
młodzież NEET), bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej
Woli jako bezrobotne, spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w
projekcie, tj. osoby:
• które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym,
• które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy,
• które nie szkoliły się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed
przystąpieniem do projektu.
Osoby do 25 roku życia mogą zostać uczestnikami projektu okresie nie dłuższym niż
4 miesiące od dnia rejestracji w PUP.
http://stalowawola.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=TtvN9cQa&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_life...
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Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP,
pokój nr 31 lub pod numerem telefonu (15) 643-38-05.

http://stalowawola.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=TtvN9cQa&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_life...
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