Rekrutacja wniosków w ramach projektu
„Razem Przeciw Ograniczeniom Współpraca zapewni Pracę (IV)”
(Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020).
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 10.01.2018
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 15 stycznia 2018r. do dn.
28 lutego 2018r. otwiera rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Razem
Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" (Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020).
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dot. realizacji przedsięwzięcia działania
projektu skierowane są do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia,
zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub profilu pomocy II, należących do co najmniej
jednej z poniższych grup:
1. Osoby powyżej 50 roku życia (co najmniej 25% grupy docelowej),
2. Kobiety,
3. Osoby z niepełnosprawnościami,
4. Osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej 50% grupy docelowej),
5. Osoby o niskich kwalifikacjach.
W związku z powyższym realizowane będą następujące działania dedykowane ściśle
określonej grupie uczestników i uczestniczek:
1. Staże (wyłącznie: 20 osób długotrwale bezrobotnych, 10 osób powyżej 50 r.ż.),
wniosek
2. Prace interwencyjne Art. 51 ust 1 Ustawy (wyłącznie: 10 osób powyżej 50 r.ż.),
wniosek
3. Szkolenia (wyłącznie: 15 osób długotrwale bezrobotnych, 15 osób powyżej 50
r.ż.),
4. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (w pierwszej kolejności: 15
osób długotrwale bezrobotnych, 7 osób powyżej 50 r.ż.; kwota refundacji –
25 000,00zł), wniosek
5. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności: 64
osoby długotrwale bezrobotne, 15 osób powyżej 50 r.ż.; kwota dotacji –
25 000,00zł). wniosek
Ponadto
informujemy,
że:
REKRUTACJA WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY JEST WSTRZYMANA
DO
ODWOŁANIA!.

Ustawa – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r.
poz.
1065,
z
późn.
zm.).
Osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie
powyżej
12
miesięcy.
Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby, które posiadają wykształcenie do ISCED 3
włącznie
(do
poziomu
wykształcenia
ponadgimnazjalnego
włącznie).

