Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (II)”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 30.06.2017r.
CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie gorlickim.
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 337 osób bezrobotnych
Budżet projektu:
 2016 rok - 2 600 341,92 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 389 504,19 zł,
 2017 rok - 262 191,34 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie 240 877,62 zł.

Informacja o efektach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim (II)” osiągniętych w październiku 2016r.
REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
W październiku 2016r. zrekrutowano do projektu 11 osób bezrobotnych, w tym 3 kobiety
oraz 8 mężczyzn. Łącznie od początku realizacji projektu zrekrutowano 360 osób
bezrobotnych, w tym 218 kobiet, 142 mężczyzn.
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BON NA ZASIEDLENIE
W październiku 2016r. nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą formę
wsparcia. Łącznie od dnia 01.01.2016r. bon na zasiedlenie przyznano 35 osobom bezrobotnym
(19 kobiet, 16 mężczyzn).
BON STAŻOWY
W miesiącu sprawozdawczym nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawianą
formę wsparcia. Łącznie od początku realizacji projektu 20 osób bezrobotnych (14 kobiet, 6
mężczyzn) rozpoczęło odbywanie stażu w ramach bonu stażowego.
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SZKOLENIA
W październiku 2016r. nie rekrutowano do projektu osób bezrobotnych na szkolenia grupowe.
Do dnia 31.10.2016r. 29 osób bezrobotnych (7 kobiet, 22 mężczyzn) ukończyło szkolenie
z zakresu przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu.
STAŻE
W październiku br. zrekrutowano do projektu 11 osób bezrobotnych (w tym 3 kobiety,
8 mężczyzn) w celu skierowania do odbycia stażu. Do dnia 31.10.2016r. rozdysponowano
łącznie 276 miejsc stażu w ramach projektu.
PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W październiku br. nie zrekrutowano do projektu osób bezrobotnych na omawiana formę
wsparcia. W miesiącu sprawozdawczym 3 osoby bezrobotne (3 mężczyzn) zawarło umowę
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Łącznie
od początku realizacji projektu środki w wysokości do 19 000 zł przyznano 28 osobom
bezrobotnym (7 kobiet, 21 mężczyzn).

Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.
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