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Nabor wnioskow o przyznanie bonu na zasiedlenie

Nabór wniosków o przyznanie bonu na
zasiedlenie
Data publikacji: 08.01.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o
przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem
dotychczasowego zamieszkania.
Nabór wniosków kierowany jest do osób spełniających kryteria uczestnictwa
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - Projekt „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)":
uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie nie mają ukończonego 30 roku życia (w stosunku do osób, które nie mają
ukończonego 25 roku życia okres zarejestrowania jako osoba bezrobotna nie może być
dłuższy niż 4 miesiące, licząc do dnia rekrutacji do projektu).
W ramach ogłaszanego naboru preferowane będą wnioski osób bezrobotnych, które po
przyznaniu bonu na zasiedlenie mają zamiar podjąć zatrudnienie w oparciu o umowę o
pracę (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu) lub podjąć działalność gospodarczą i z tytułu
ich wykonywana będą osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podlegać
ubezpieczeniom społecznym.
Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie przyznawane będą w wysokości do
kwoty 7500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z
podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Zabezpieczeniem przyznanych środków jest złożony przez osobę bezrobotną weksel z
poręczeniem wekslowym (awal) przez jednego poręczyciela z minimalnym
miesięcznym dochodem 2500,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania bonu na zasiedlenie oraz
aktualne druki wniosków można uzyskać:
• u doradcy klienta w siedzibie PUP w Gorlicach, ul. Michalusa 18, I piętro w
pokojach nr 6-12 w godzinach 730 – 1430, tel. (18) 353-63-07 lub (18) 353-55-20,
• u specjalisty ds. programów w siedzibie PUP w Gorlicach, ul. Michalusa 18, III
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piętro pokój nr 19 w godzinach 730 – 1430,
• na stronie internetowej Urzędu http://gorlice.praca.gov.pl/ w części dotyczącej
bezrobotnych – zakładki: „Bony na zasiedlenie" oraz Druki do pobrania.
UWAGA:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem (Oświadczeniem pracodawcy o zamiarze
zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej lub Oświadczeniem wnioskodawcy o
zamiarze podjęcia działalności gospodarczej) należy złożyć na dzienniku podawczym w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice, parter – pok.
nr 4 lub przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (wymagany podpis
elektroniczny) na adres: krgo@praca.gov.pl ( wniosek złożony w postaci elektronicznej
musi posiadać: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o
podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej
platformy usług administracji publicznej, w przeciwnym razie – wniosek pozostanie bez
rozpatrzenia).
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