Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (V)”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020r. – 30.06.2021r.
CEL PROJEKTU:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim.
BUDŻET PROJEKTU:
• 2020 rok – 3 246 201,14 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 735 898,32 zł,
• 2021 rok – 436 416,45 zł, w tym współfinansowanie z UE 367 811,78 zł.
GRUPA DOCELOWA
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 209 osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia
ukończenia 30 roku życia) pozostających bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako bezrobotne, w tym:
- tzw. młodzież NEET (osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu) - będą stanowić
co najmniej 60%,
- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub
osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające co najwyżej
wykształcenie średnie - będą stanowić co najmniej 20%,
- liczba osób długotrwale bezrobotnych - co najmniej 53 osoby.
Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wsparciem w ramach projektu zostanie objętych
380pracowników, na których wynagrodzenia dany pracodawca otrzyma dofinansowanie lub osoby
fizyczne niezatrudniające pracowników, które otrzymają dofinansowanie do kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej (w ramach zadania „Instrumenty dofinansowania”).
FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU W 2020 ROKU:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe, w tym z zakresu przedsiębiorczości dla osób ubiegających się
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- bony na zasiedlenie w wysokości do 7 500 zł – dla 35 osób,
- prace interwencyjne – 20 osób,
- staże zawodowe – 121 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł – 15 osób,
- wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w wysokości do 24 000 zł – 14 osób,
- inne np. szkolenia indywidualne – 4 osoby.
- instrumenty dofinansowania – 379 osób.

REALIZACJA PROJEKTU – GRUDZIEŃ 2020 ROK
REKRUTACJA/REALIZACJA FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2020 ROKU:
• rekrutacja osób bezrobotnych do projektu – Do dnia 31.12.2020 roku zrekrutowano do projektu
216 osób (107 kobiet, 109 mężczyzn),
• pośrednictwo pracy – 216 osób (107 kobiet, 109 mężczyzn),
• poradnictwo zawodowe – 88 osób (39 kobiet, 49 mężczyzn),
• bony na zasiedlenie – 35 osób (15 kobiet, 20 mężczyzn) otrzymało bon na zasiedlenie,
• prace interwencyjne – 21 osób (12 kobiet, 9 mężczyzn) zostało skierowanych do pracy w ramach tej
formy wsparcia,
• staże zawodowe – 126 osoby (73 kobiety, 53 mężczyzn) zostało skierowanych do odbycia stażu,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – Do dnia 31.12.2020 zrekrutowano
do projektu 16 osób bezrobotnych (5 kobiet, 11 mężczyzn), które złożyły wniosek o dofinansowanie
podjęcia działalności gospodarczej i uzyskały pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.
Łącznie od początku realizacji projektu umowę o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej zawarło 16 osób bezrobotnych (5 kobiet, 11 mężczyzn).
• wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – Do dnia 31.12.2020r. zrekrutowano do projektu
14 osób bezrobotnych (2 kobiety, 12 mężczyzn), które zostały skierowane na miejsca pracy
utworzone w ramach tej formy wsparcia. Do końca grudnia br. rozpatrzono pozytywnie 14
wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, które mają być realizowane w ramach
projektu. Do dnia 31.12.2020r. zawarto 14 umów o wyposażenie lub doposażenie st. pracy.
• inne np. szkolenia indywidualne – do dnia 31.12.2020r. zrekrutowano do projektu 4 osoby
bezrobotne (4 mężczyzn), które zostały skierowane na szkolenie indywidualne w ramach projektu.
• Instrumenty dofinansowania – do dnia 31.12.2020r. objęto wsparciem 380 pracowników,
na których wynagrodzenia dany pracodawca otrzyma dofinansowanie lub osób fizycznych
niezatrudniających pracowników, które otrzymają dofinansowanie do kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej.
LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH WG STANU
NA 31.12.2020 ROKU:
- młodzież NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – 216 osób (100%
uczestników),
- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami,
dł. bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach – 156 osób (72,22% uczestników),
- osoby długotrwale bezrobotne – 78 osób,
- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19 – 380 osoby.

