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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2020 roku realizuje projekt pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim
(V)" wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I, Działania 1.1,
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020.
Planowany okres realizacji projektu to: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Wartość projektu na lata 2020-2022 wynosi: 7 081 525,00 zł, w tym wysokość
wkładu Funduszy Europejskich: 5 968 309,26 zł.
Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 211 osób
zarejestrowanych w PUP.
Do udziału w projekcie zachęcamy osoby młode, które nie ukończyły 30 roku życia,
zarejestrowane w PUP Łańcut, w tym w szczególności osoby przynależące do tzw.
młodzieży NEET (patrz niżej definicja), w tym:
• Młode osoby długotrwale bezrobotne (patrz niżej definicja),
• Młode osoby niepełnosprawne.
Zapewniamy również możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
tj. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

https://lancut.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=8IZHUoMf&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...

1/3

pozakonkursowy
25.05.2020 pn. Aktywizacja osob mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie lancuckim (V) - Dzialanie 1.1, Poddzialanie 1.1.1 PO WER na lata 20

Uczestniczka/uczestnik projektu może skorzystać z następujących form
wsparcia:
• Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD – dla każdej przystępującej do projektu
osoby, udzielane przed przyznaniem wsparcia finansowego
• Staż
• Bon na zasiedlenie
• Prace interwencyjne
• Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej
• Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego
Rekrutację uczestniczek/uczestników do projektu PUP Łańcut prowadzi od
10.02.2020 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc lub środków finansowych
przeznaczonych na daną formę pomocy.
Wszystkie ogłoszenia o naborach na poszczególne formy wsparcia publikowane są na
bieżąco na stronie internetowej tut. Urzędu, sekcja Aktualności.
UWAGA! OBECNIE PROWADZIMY NABORY WNIOSKÓW NA NASTĘPUJĄCE
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:
- staż
- bon na zasiedlenie
W przypadku przyznawania dotacji czy też refundacji kosztów
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, ogłoszenia o naborach
wniosków pojawiają się cyklicznie. Zainteresowanych tymi formami pomocy
zapraszamy do kontaktu z pracownikami merytorycznymi, PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego
9, pok. 16, tel.: 17 224 07 44.
Dokumenty dotyczące realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie dostępne
są
w zakładce Urząd/Dokumenty do pobrania.
Wyżej wymienione wsparcie w projekcie poprzedzone zostanie analizą umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych uczestniczek/uczestników projektu poprzez
opracowanie lub aktualizację Indywidulanego Planu Działania (IPD).
Szczegółowych informacji nt. projektu i oferowanych formach wsparcia udziela
Koordynator Projektu – PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego 9, pok. 14. Wskazówek i informacji
udzielamy również telefonicznie pod numerami: 17 225 91 42 lub 17 225 91 60.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych udziałem w
projekcie, a posiadających specjalne potrzeby w zakresie uczestnictwa, prosimy o ich
zgłaszanie pod numerem tel.: 17 225 91 31 (sekretariat) lub na adres e-mail:
rzla@praca.gov.pl .
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Określa on zasady,
jakie obowiązują przy rekrutowaniu uczestniczek/uczestników do projektu. Ponadto
znajdują się w nim istotne definicje, takie jak np.:
https://lancut.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=8IZHUoMf&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...
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• Młodzież NEET – osoby w wieku 18-29 lat (włącznie), spełniające łącznie trzy
warunki:
1. Nie pracuje – osoba zarejestrowana w PUP Łańcut;
2. Nie kształci się – osoba nie uczy się w szkole lub na uniwersytecie w trybie
dziennym;
3. Nie szkoli się – osoba w ostatnich 4 tygodniach nie brała udziału w żadnym
bezpłatnym kursie lub szkoleniu (finansowanym ze środków publicznych).
• Osoba długotrwale bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie
przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób do 25 roku życia) lub
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25
roku życia) – do ustalenia tego okresu liczy się również czas przed rejestracją w
PUP Łańcut, potwierdzone oświadczeniem uczestnika.
Załączniki
Regulamin PO WER (V) - wersja dostępna.pdf (pdf, 252 KB)
Plakat PO WER (V) - ogólny A3.pdf (pdf, 273 KB)
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