UCHWALA NR .. . .... . „.
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia ......... .. 2020 roku

projekt

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób
powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r . o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z zm.), art. 9 ust. 1 pkt 20
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż.
pozostających
bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)" współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy projekty
pozakonkursowe PUP.
Projekt będzie realizowany w 2020 roku.
§ 2. Wykonanie

uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w
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powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
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Europej ski Fundusz Spoleczny

Krosno, dn. 13.01.2020 r.

Rada Powiatu

Krośnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie zamierza wystąpić o środki na realizację projektu
,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)"
Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty
pozakonkursowe PUP.
Projekt

współfinansowany

przez

Unię Europejską

w ramach Europejsk iego Funduszu

Społecznego.

Celem

głównym

projektu jest zwiększenie
bez pracy.

możliwości

życia pozostających

zatrudnien ia osób

powyżej

29 roku

Projektem w 2020 r. planujemy objąć 77 osób w następujący ch zadaniach:
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 28 osób - warto ść zadania 560
OOO złotych,
- doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy - 34 osoby - wartość zadania 680 OOO

złotych,

- staże - 15

osób - wartość

zadania 122 108,08

złotych.

Całkowita wartość projektu w 2020 r. wyniesie 1 362 108,08 złotych. Projekt nie zakłada
wniesienia wkładu własnego .

Okres realizacji projektu od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Projekt skierowan y jest do

następujących

grup:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższych grup:
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj . osoby bezrobotne zwłaszcza :
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne ,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne ,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
W związku z powyższym proszę o akceptację zamierzenia poprzez podjęcie stosownych

uchwał.
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