Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
Budżet projektu: ROK 2017 – 3 285 884,86 zł, w tym współfinansowanie z UE 3 019 399,60 zł
ROK 2018 – 2 934 784,44 zł, w tym współfinansowanie z UE 2 696 773,42 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych: 655 osób bezrobotnych
CEL PROJEKTU: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie gorlickim.
Informacja o efektach projektu osiągniętych w sierpniu 2018r.
REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
W sierpniu 2018r. zrekrutowano do projektu 14 osób bezrobotnych (9 kobiet, 5 mężczyzn). Łącznie
od początku realizacji projektu zrekrutowano 670 osób bezrobotnych, w tym 404 kobiety,
266 mężczyzn.
Stopieo realizacji projektu
Wyszczególnienie
Rekrutacja
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
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BON NA ZASIEDLENIE
W sierpniu 2018r. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 7 osób bezrobotnych (4 kobiety,
3 mężczyzn). W miesiącu sprawozdawczym bon na zasiedlenie przyznano 7 uczestnikom projektu
(3 kobiety, 4 mężczyzn). Łącznie od dnia 01.01.2017r. 87 osób bezrobotnych (40 kobiet,
47 mężczyzn) podpisało umowę o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu.
BON STAŻOWY
Rekrutację na omawianą formę wsparcia zakooczono z dniem 31.05.2017r. Łącznie od początku
realizacji projektu staż w ramach bonu stażowego rozpoczęły 32 osoby bezrobotne, w tym
22 kobiety oraz 10 mężczyzn.
STAŻE
Rekrutację osób bezrobotnych na omawianą formę wsparcia zakooczono w lipcu br. Łącznie od
początku realizacji projektu na staże skierowano 475 osób bezrobotnych (326 kobiet, 149 mężczyzn).
Ponadto jedna osoba po przerwanym udziale w stażu została ponownie skierowana na tą formę
wsparcia. Do dnia 31.08.2018r. odbywanie stażu w ramach projektu przerwało 89 osób
bezrobotnych, w tym 51 kobiet, 38 mężczyzn.

PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W sierpniu br. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 7 osób bezrobotnych (5 kobiet,
2 mężczyzn). Łącznie do dnia 31.08.2018r. na omawianą formę wsparcia zrekrutowano 76 osób
bezrobotnych (15 kobiet, 61 mężczyzn). Wszystkie osoby ubiegające się o dotację uczestniczyły
w grupowej informacji zawodowej z zakresu przedsiębiorczości z elementami aspektów prawnych
prowadzenia działalności gospodarczej.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 5 umów o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu. Do dnia 31.08.2018r. 73 uczestników
projektu (13 kobiet, 60 mężczyzn) otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 20 000zł.
Liczba uczestników projektu w ramach poszczególnych grup docelowych.
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Realizacja finansowych form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu
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