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Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie
nowomiejskim (III)

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie
nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w
ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Rekrutacja do projektu zostanie zakończona przed 31 grudnia 2017 r. Projekt jest
skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim znajdujące się w grupie
pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie
drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy),
a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. osoby długotrwale bezrobotne,
2. osoby z niepełnosprawnościami,
3. osoby powyżej 50 roku życia,
4. kobiety,
5. osoby o niskich kwalifikacjach.
Planuje się, że w ramach projektu w 2017 roku udział weźmie 156 osób powyżej 29
roku życia (30 lat i więcej) w następujących formach wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe lub pośrednictwo pracy - 156 osób (wszyscy uczestnicy
projektu)
2. Staże dla bezrobotnych - 68 osób;
3. Prace interwencyjne - 39 osób;
4. Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej - 35 osób;
5. Refundacja doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych - 14
osób.
Produkty projektu to objęcie wsparciem w programie 156 osób bezrobotnych, w tym co
najmniej: 42 osoby długotrwale bezrobotne, 15 osób z niepełnosprawnościami, 35 osób
w wieku 50 lat i więcej, 76 osób o niskich kwalifikacjach oraz 35 osób podejmie
działalność gospodarczą w ramach otrzymanych bezzwrotnych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Wnioskowane dofinansowanie w kwocie 1 720 712,93 zł pochodzi:
http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=wahT0c8J&p_p_id=101_INS...
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• ze środków wspólnotowych w kwocie 1 462 605,99 zł, co stanowi 85,00%
wydatków kwalifikowalnych Projektu;
• z wkładu krajowego w kwocie 258 106,94 zł, co stanowi 15,00% wydatków
kwalifikowalnych Projektu.
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