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Nabór wniosków o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla osób bezrobotnych w wieku 30
lat i więcej
Data publikacji: 05.12.2018 Data modyfikacji: 05.12.2018
W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)" w ramach RPO WM
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza do współpracy przy tworzeniu stanowisk
pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego.
Kryteria doboru osób bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy:
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej,
zakwalifikowane do II profilu pomocy, które należą do co najmniej jednej z poniższych
grup:
•
•
•
•
•

kobiety,
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

Maksymalna kwota refundacji: do 20.000 zł na jedno stanowisko pracy.
Termin składania wniosków : do wyczerpania limitu miejsc.
Maksymalny termin zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy : do
dnia 19.12.2018 r.
Liczba miejsc : 12
Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, które zamieszczone są na stronie internetowej gorlice.praca.gov.pl w
części „Dla pracodawców i przedsiębiorców" w zakładce „Wsparcie tworzenia miejsc
pracy" – „ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy".
Druk wniosku oraz niezbędne załączniki zamieszczone są na stronie internetowej
gorlice.praca.gov.pl w części „Dla pracodawców i przedsiębiorców" w zakładce
„Dokumenty do pobrania".
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Kontakt: tel. (18) 353-63-07 wew. 271, pok. nr 17, III piętro, w godz. 730 1430.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie
Pracy przy ul. Michalusa 18, parter pokój nr 4.

https://gorlice.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/?p_auth=fpuC8YSN&p_p_id=101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO&p_p_lifecycle=1&p_p_st... 2/2

