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Powiatowy Urzd Pracy w Szczecinie realizuje projekt:

„Aktywizacja osób pozostajcych bez pracy w wieku 30 lat i wicej, w
szczególnoci znajdujcych si w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
miasto Szczecin(VI)"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O
Priorytetowa VI Rynek pracy, Dziaanie 6.5 Kompleksowe wsparcie gównie dla osób bezrobotnych,
biernych zawodowo, zwaszcza znajdujcych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujce
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz dziaania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Celem projektu jest zwikszenie moliwoci zatrudnienia osób w wieku 30 lat i wicej znajdujcych si w
szczególnoci w trudnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzdzie Pracy w Szczecinie.
Grup docelow projektu bd osoby w wieku 30 lat i wicej zarejestrowane w Powiatowym Urzdzie
Pracy w Szczecinie jako osoby bezrobotne, w szczególnoci znajdujce si w trudnej sytuacji na rynku
pracy tj.:
osoby w wieku 50 lat i wicej,
kobiety,
osoby z niepenosprawnociami,
osoby dugotrwale bezrobotne,
osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3).
Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:
- IPD, poradnictwo zawodowe lub porednictwo pracy,
- sta,
- szkolenia,
- jednorazowe rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej,
- Instrumenty dofinansowania dziaanie dla przedsibiorców majce na celu eliminowanie negatywnych
skutków zwizanych z wystpowaniem pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce. Zadanie realizowane
wycznie w 2020r.
Grup docelow w ramach zadania Instrumenty dofinansowania bd pracownicy podmiotów, na których
wynagrodzenie przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymaj dofinasowanie
do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Okres realizacji projektu:
01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.
WARTO PROJEKTU
Warto projektu PUP /warto kwalifikowalna (bez podatku VAT dla dotacji dla osób bezrobotnych
na uruchomienie firmy).
na 2020 to: 20 135 008,95 z
na 2021 to: 1 590 693,00 z

ogóem 23 473 449,18 z

https://szczecin.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt
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na 2022 to: 1 747 747,23 z
Nabór do poszczególnych form wsparcia ogaszany jest na bieco na stronie internetowej Powiatowego
Urzdu Pracy w Szczecinie ( http://szczecin.praca.gov.pl/ ). Informacje o aktualnych naborach udzielane s
przez Doradców Klienta oraz rozpowszechnione na terenie Urzdu.
Ogólne informacje o projekcie mona uzyska telefonicznie pod numerem telefonu (91) 42 54 957 lub email: projekty_rpo@pupszczecin.pl

https://szczecin.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt

2/2

