Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim (I)” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy
Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
Okres realizacji projektu: 01.05.2015r. – 30.06.2016r.
Budżet projektu wynosi 971 751, 04 zł, w tym współfinansowanie UE
w kwocie 825 988,38 zł.
Informacja o efektach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim (I)” osiągniętych w grudniu 2015r.
REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
W miesiącu grudzień 2015r. zrekrutowano do projektu 10 osób bezrobotnych (7 kobiet, 3 mężczyzn).
Od dnia 01.05.2015r. zrekrutowano do projektu 103 osoby bezrobotne,
w tym 55 kobiet oraz 48 mężczyzn.
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STAŻE
Wszystkie miejsca stażu dostępne w ramach projektu (22 miejsca) zostały rozdysponowane do końca
października 2015r. Do dnia 31.10.2015r. staż w ramach projektu rozpoczęły 22 osoby bezrobotne
(20 kobiet, 2 mężczyzn).
PRACE INTERWENCYJNE
Do dnia 31.12.2015r. prace interwencyjne w ramach projektu rozpoczęło 10 osób bezrobotnych
(8 kobiet i 2 mężczyzn).
SZKOLENIA
W dnia 31 grudnia 2015r. udział w szkoleniach w ramach projektu zakończyło 46 osób bezrobotnych,
w tym 12 kobiet, 34 mężczyzn.
PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Do końca grudnia 2015r. środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 18 000 zł w ramach projektu
otrzymało 13 osób bezrobotnych (8 kobiet, 5 mężczyzn).

Ponadto 1 osoba bezrobotna (mężczyzna) pomimo pozytywnie rozpatrzonego wniosku zrezygnowała z uzyskania
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
W grudniu 2015r. zrekrutowano do projektu 10 osób bezrobotnych (7 kobiet, 3 mężczyzn), które podjęły
zatrudnienie na stanowiskach pracy utworzonych w ramach udzielonych środków na wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy. Do dnia 31.12.2015r. zrekrutowano do projektu 25 osób bezrobotnych (15 kobiet, 10 mężczyzn),
które zostały skierowane do pracy na utworzonych stanowiskach pracy.

LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH
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