INFORMACJE O PROJEKTACH,
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, REALIZOWANYCH PRZEZ
POWIATOWY URZĄD PRACY W GORLICACH,
W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC
W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Gorlice, 2019 rok

PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GORLICKIM
(IV)” REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
PODDZIAŁANIA 1.1.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.
CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie gorlickim.
BUDŻET PROJEKTU:
ROK 2019 – 2 918 925,91 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 460 070,76 zł
ROK 2020 – 367 058,27 zł, w tym współfinansowanie z UE 309 356,71 zł

GRUPA DOCELOWA
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 316 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, spośród których co
najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
Osoby bezrobotne do 25 roku życia mogą być uczestnikami projektu wyłącznie jeśli okres od dnia
rejestracji w urzędzie do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie jest krótszy niż 4 miesiące.
Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU:
•
•

•
•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu,
poradnictwo zawodowe dla min. 80 osób bezrobotnych, w tym z zakresu przedsiębiorczości
dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej,
37 bonów na zasiedlenie,
prace interwencyjne - 16 osób,
szkolenia grupowe – 26 osób,
185 staży zawodowych,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 32 osób,
wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 20 osób.

PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE GORLICKIM (V)” OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 8.1 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.
BUDŻET PROJEKTU:
ROK 2019– 1 680 702,74 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 428 597,34 zł,
ROK 2020– 51 914,63 zł, w tym współfinansowanie z UE 44 127,44 zł.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.
Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu operacyjnego, jakim jest zwiększenie
poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej
50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach
oraz kobiet.
GRUPA DOCELOWA WSPARCIA:
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 136 osób bezrobotnych, należących co najmniej do
jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej
50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.
W ramach opisanej grupy docelowej w projekcie będą uczestniczyć:
•
•
•
•

32 osoby powyżej 50 roku życia,
15 osób z niepełnosprawnościami,
56 osób długotrwale bezrobotnych,
70 osób o niskich kwalifikacjach.

Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W RAMACH PROJEKTU:
•
•

•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy – dla każdego uczestnika projektu,
poradnictwo zawodowe – dla każdego uczestnika projektu, w tym z zakresu przedsiębiorczości
dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej,
staże – 27 osób,
szkolenia grupowe – 16 osób,
prace interwencyjne – dla 43 osób,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł – 24 osoby,
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w wysokości do 24 000 zł –
26 osób.

MAŁOPOLSKI PROGRAM REGIONALNY „FIRMA + 1" DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
(ZATRUDNIAJĄCYCH DO 9 PRACOWNIKÓW)

OKRES OBOWIĄZYWANIA: Program regionalny "Firma+1" jest realizowany w latach 2019 – 2020 przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 18 powiatowych urzędów pracy.
CEL PROGRAMU: W ramach programu pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali
przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – tym samym stanowi on odpowiedź na potrzeby dwóch
grup: z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej jest
narzędziem, dzięki któremu małe lokalne firmy zdobędą często pierwszych dla nich pracowników.
GRUPA DOCELOWA: W ramach Programu wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, w
szczególności osoby w wieku 40 lat i więcej, kobiety i osoby długotrwale bezrobotne. Pierwszeństwo
we wsparciu mają osoby w wieku 40+. Jeśli w ewidencji Urzędu nie widnieją osoby 40+ spełniające
kryteria określone przez pracodawcę, można skierować osobę w innej kategorii wiekowej (Lider nie
wymaga potwierdzenia faktu braku w ewidencji osób 40+).
LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W 2019 ROKU: 15 osób
ZAPLANOWANE FORMY WSPARCIA W 2019 ROKU:
•
•
•

staże zawodowe – 5 osób
prace interwencyjne – 5 osób
doposażenie stanowiska pracy – 5 osób
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