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 – 2 245 268,14 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 892 311,99 zł,
• 2021 rok – 436 416,45 zł, w tym współfinansowanie z UE 367 811,78 zł.
GRUPA DOCELOWA
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 271 osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia
ukończenia 30 roku życia) pozostających bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
zarejestrowane 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 68 osób.
Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
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 34 osób,
− prace interwencyjne – 20 osób,
− szkolenia grupowe – 12 osób,
− staże zawodowe – 139 osób,
− jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł – 27 osób,
− wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w wysokości do 24 000 zł – 15 osób,
− inne np. szkolenia indywidualne – 10 osób.

REALIZACJA PROJEKTU – LUTY 2020 ROK
PROWADZONE NABORY WNIOSKÓW:
W lutym 2020r. prowadzono nabór wniosków od pracodawców zainteresowanych organizacją staży,
prac interwencyjnych oraz wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu. W
miesiącu sprawozdawczym prowadzono również nabór wniosków od osób bezrobotnych
zainteresowanych otrzymaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie
oraz wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.
REKRUTACJA/REALIZACJA FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU WG STANU NA DZIEŃ
29.02.2020 ROKU:
• rekrutacja do projektu – w lutym rozpoczęto rekrutację osób bezrobotnych do projektu. Do dnia
29.02.2020 roku zrekrutowano do projektu 31 osób (17 kobiet, 14 mężczyzn),
• pośrednictwo pracy – 31 osób (17 kobiet, 14 mężczyzn),
• poradnictwo zawodowe – 5 osób (1 kobieta, 4 mężczyzn),
• bony na zasiedlenie – 1 osoba (mężczyzna),
• prace interwencyjne – 6 osób (4 kobiety, 2 mężczyzn),
• szkolenia grupowe – w miesiącu sprawozdawczym nie rekrutowano osób bezrobotnych
na omawianą formę wsparcia,
• staże zawodowe – 24 osoby (13 kobiet, 11 mężczyzn),
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – w lutym prowadzono nabór wniosków
od osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej,
• wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – w lutym prowadzono nabór wniosków
od pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowisk pracy dla osób
spełniających kryteria projektu,
• inne np. szkolenia indywidualne - w lutym prowadzono nabór wniosków o skierowanie
na szkolenie indywidualne.
LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH WG STANU
NA 29.02.2020 ROKU:
- młodzież NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – 31 osób (100%
uczestników),
- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami,
dł. bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach – 27 osób (87% uczestników),
- osoby długotrwale bezrobotne – 19 osób.

