Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim (III)
realizowany 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: 01.01.2017r. – 30.06.2018r.
Budżet projektu:
BUDŻET PROJEKTU: ROK 2017 – 1 458 718,40 zł, w tym współfinansowanie z UE 1 239 910,63 zł
ROK 2018 – 48 256,76 zł, w tym współfinansowanie z UE 41 018,25 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 137 osób bezrobotnych
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie gorlickim.
Informacja o efektach projektu osiągniętych w lipcu 2017r.
REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
W lipcu br. zrekrutowano do projektu 15 osób bezrobotnych, w tym 8 kobiet, 7 mężczyzn. Do dnia 31.07.2017r.
udział w projekcie rozpoczęło 90 osób bezrobotnych, w tym 55 kobiet oraz 35 mężczyzn.
Stopień realizacji projektu.
Wyszczególnienie
Rekrutacja
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe

Liczba uczestników osiągnięta
w lipcu 2017 r.
15
15
15

Liczba uczestników osiągnięta
od początku realizacji projektu
90
90
90

STAŻE
W lipcu br. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 8 osób bezrobotnych (7 kobiet, 1 mężczyzna).
Od początku realizacji projektu zrekrutowano 36 osób bezrobotnych (31 kobiet, 5 mężczyzn) celem skierowania
do odbycia stażu. Łącznie do dnia 31.07.2017r. odbywanie stażu w ramach projektu rozpoczęło 35 osób
bezrobotnych (30 kobiet, 5 mężczyzn). Ponadto 1 osoba zrekrutowana na tą formę wsparcia rozpocznie
odbywanie stażu w sierpniu br. Do dnia 31.07.2017r. 4 osoby bezrobotne przerwały odbywanie w stażu
realizowanego w ramach projektu.
PRACE INTERWENCYJNE
W obecnym okresie sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 2 osoby bezrobotne (2 kobiety) celem
skierowania na miejsca pracy utworzone w ramach prac interwencyjnych. Do dnia 31.07.2017r. na omawianą
formę wsparcia zrekrutowano 27 osób bezrobotnych (17 kobiet, 10 mężczyzn). Od początku realizacji projektu
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 26 osób bezrobotnych. Ponadto 1 osoba zrekrutowana
na tą formę wsparcia rozpoczną zatrudnienie w sierpniu br.

SZKOLENIA
W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)”
zaplanowano realizację szkoleń grupowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji dla 16 osób bezrobotnych.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zrekrutowano do projektu 5 osób bezrobotnych (5 mężczyzn) celem
skierowania na szkolenie pn. „Operator koparki jednonaczyniowej do 25 t kl. III".
Do dnia 31.07.2017r. 10 osób bezrobotnych zakończyło udział w szkoleniu pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG-135". Efektem szkolenia było uzyskanie kwalifikacji przez wszystkich uczestników.
Łącznie do dnia 31.07.2017r. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 15 osób bezrobotnych (15 mężczyzn).
PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie rekrutowano osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia. Łącznie
od początku realizacji projektu środki w wysokości do 20 000 zł przyznano 11 osobom bezrobotnym (7 kobiet,
4 mężczyzn). Wszystkie osoby ubiegające się o dotację uczestniczyły w grupowej informacji zawodowej z zakresu
przedsiębiorczości z elementami aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.
WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
W ramach projektu realizowana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych spełniających kryteria projektu
w wysokości do 21 000 zł. Do dnia 31.07.2017r. zrekrutowano do projektu 1 osobę bezrobotną - mężczyznę,
który podjął zatrudnienie na stanowisku pracy utworzonym w ramach projektu.
Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.
Wartość osiągnięta –
Grupa docelowa
Wartość docelowa
stan na dzień
31.07.2017r.
Osoby długotrwale bezrobotne
68
55
Osoby powyżej 50 roku życia
42
28
Osoby z niepełnosprawnościami
22
17
Osoby o niskich kwalifikacjach
80
71
Kobiety
84
55
Liczba osób ogółem
137
90
Realizacja finansowych form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu
Wartość osiągnięta –
Grupa docelowa
Wartość docelowa
stan na dzień
31.07.2017r.
Staże
46
36
Prace interwencyjne
30
27
Szkolenia
16
15
Jednorazowe środki na podjęcie
20
11
działalności gospodarczej
Wyposażenie lub doposażenie
25
7*
stanowiska pracy
* liczba miejsc pracy, w ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Różnica
-13
-14
-5
-9
-29
-47

Różnica
-10
-3
-1
-9
-18

