Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
realizuje projekt
„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)"
w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracyprojekty pozakonkursowe PUP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli
Okres realizacji projektu: 25 stycznia 2019 r. – 31 maja 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 981 478,67 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 834 256,86 zł
Planowana liczba uczestników: 105 osób.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) bez pracy,
zarejestrowane w PUP w Stalowej Woli jako bezrobotne należące do poniższych grup:
1. osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej- co najmniej 8 osób,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne (wg definicji EFS - nieprzerwanie 12 miesięcy)co najmniej 17 osób,
d) osoby z niepełnosprawnościami- co najmniej 5 osób,
e) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiadające wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. nie wyższe niż ponadgimnazjalne)- co najmniej 38
osób,
2. rolnicy i członkowie ich rodzin- prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości
2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa (stanowić będą min. 5% ogólnej liczby wszystkich
uczestników objętych realizacja projektu).
Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą
do kategorii uczestników wymienionych w punkcie 1 lit. c-e oraz w punkcie 2. Udział tych osób nie
może przekroczyć 20 % bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu, a udzielone im
wsparcie ma doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie z
zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP

oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
W projekcie będą realizowane formy wsparcia:


staże - 40 osób (maksymalny okres organizacji stażu - 6 miesięcy) NABÓR ZAKOŃCZONY



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 16 dotacji (maksymalna
wysokość dofinansowania - 20 tys. zł) NABÓR ZAKOŃCZONY



prace interwencyjne – 44 osoby (maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy) NABÓR
ZAKOŃCZONY



refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy – 5 miejsc (maksymalna
wysokość refundacji - 20 tys. zł na jedno stanowisko pracy) NABÓR ZAKOŃCZONY

Planowane efekty:
Projekt zakłada, że po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy podejmą zatrudnienie na poziomie
co najmniej:
- 45% dla osób w najtrudniejszej sytuacji,
- 60% dla rolników i członków ich rodzin, nienależących do kategorii osób bezrobotnych znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
- 60% dla osób nienależących do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu:
BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
ul. R. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 37 82
pokój nr 22
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej
stalowawola.praca.gov.pl w sekcji „Aktualności" oraz na tablicach ogłoszeń w PUP.
Informacje dot. zakończonych naborów do projektu zamieszczane będą w sekcji „Archiwum
aktualności".

