Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim (II)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 8 - Rynek Pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 30.06.2017r.
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim.
Budżet projektu:
 2 257 336,79 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie 1 918 736,27 zł

Informacja o efektach projektu osiągniętych w maju 2016r.
REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
W maju br. zrekrutowano do projektu 32 osoby bezrobotne, w tym 21 kobiet, 11 mężczyzn. Do dnia
31.05.2016r. udział w projekcie rozpoczęło 86 osób bezrobotnych, w tym 63 kobiety oraz 23 mężczyzn.
Stopień realizacji projektu.
Wyszczególnienie
Rekrutacja
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe

Liczba uczestników osiągnięta
w maju 2016 r.
32
32
28

Liczba uczestników osiągnięta
od początku realizacji projektu
86
86
76

STAŻE
W maju br. zrekrutowano do projektu 8 osób bezrobotnych (w tym 7 kobiet, 1 mężczyznę), które rozpoczną
odbywanie stażu w ramach projektu. Do dnia 31.05.2016r. rozdysponowano 30 miejsc stażu w ramach
projektu.
PRACE INTERWENCYJNE
W miesiącu sprawozdawczym 3 osoby bezrobotne (2 kobiety, 1 mężczyzna) zostały skierowane na miejsca pracy
utworzone w ramach prac interwencyjnych realizowanych w ramach projektu. Łącznie od początku realizacji
projektu zrekrutowano 19 osób bezrobotnych (15 kobiet, 4 mężczyzn), którzy podejmą zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych.
SZKOLENIA
W maju 2016r. zrekrutowano do projektu 20 osób bezrobotnych (11 kobiet, 9 mężczyzn), które odbędą
szkolenia grupowe w ramach projektu.
Do dnia 31.05.2016r. 16 osób bezrobotnych (11 kobiet, 5 mężczyzn) ukończyło szkolenie z zakresu
przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu.
W maju br. 10 uczestników projektu (10 kobiet) rozpoczęło odbywanie szkolenia pn. „Kurs pełnej księgowości”
realizowanego w ramach projektu.

PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W maju br. zrekrutowano do projektu 7 osób bezrobotnych (5 kobiet, 2 mężczyzn) zainteresowanych
otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do dnia 31.05.2016r. środki w wysokości
do 19 000 zł przyznano 14 osobom bezrobotnym (9 kobiet, 5 mężczyzn).
WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
W maju br. zrekrutowano do projektu 1 osobę bezrobotną (kobietę), która podejmie zatrudnienie
na stanowisku pracy utworzonym w ramach wyposażenia stanowiska pracy. Łącznie do dnia 31.05.2016r.
rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków (na 18 miejsc pracy) w ramach omawianej formy wsparcia.
Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.
Wartość osiągnięta –
Grupa docelowa
Wartość docelowa
stan na dzień
31.05.2016r.
Osoby długotrwale bezrobotne
76
54
Osoby powyżej 50 roku życia
61
37
Osoby z niepełnosprawnościami
34
15
Osoby o niskich kwalifikacjach
110
57
Kobiety
117
63
Liczba osób ogółem
202
86
Realizacja finansowych form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu
Wartość osiągnięta –
Grupa docelowa
Wartość docelowa
stan na dzień
31.05.2016r.
Staże
44
30
Prace interwencyjne
30
19
Szkolenia
85
35
Jednorazowe środki na podjęcie
40
14
działalności gospodarczej
Wyposażenie lub doposażenie
43
18*
stanowiska pracy
*liczba miejsc pracy, w ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Różnica
-22
-24
-19
-53
-54
-116

Różnica
-14
-11
-50
-26
-25

