UCHWALA NR .„ .... „ ..
RADY POWIATU KROŚN IEŃS KIEGO
z dnia ...... ..... 2020 roku

w sprawie

projekt

przys tąpienia

młodych powstających

do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób
bez pracy w powiecie krośnieńsk im (V)"

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:
§

Wyraża

się

zgo d ę

p rzystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy
w Kroś nie do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych powstających bez
pracy w powiecie krośnieńskim (V)" wsp ółfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
(PO WER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, P oddziałanie nr 1.1. 1
Wsparcie udzielone z Emopej skiego Funduszu Społ ecznego . Projekt będzie realizowany
w okresie od O1.01 .2020 r. do 31. 12.2022 r.

1.

§ 2. Wykonanie
§ 3.
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Uchwała

uchwały

wchodzi w

na

powierza
życ ie

się Zarządowi

z dniem

podjęcia.

Powiatu

Krośnieńskie go .

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacj a Rozwój

CAZ PR - 423.6.2020.PR

-

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Krosno, dn. 13.01.2020 r.

Rada Powiatu

Krośnieńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie przygotowuje się do realizacji projektu
,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)".
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój , Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego .
Projekt współfinansowany przez Unię

Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
29 roku życia pozostających bez pracy, w powiecie krośnieńskim.

młodych

do

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Całkowita wartość

wniesienia wkładu

projektu w 2020 r. wyniesie 1 162 395

złotych.

Projekt me

zakłada

własnego.

Projektem planujemy objąć w 2020 roku 68 osób w następujących zadaniach:
- staże - 16 osób - wartość zadania 122 395 złotych,
- środki na podjęcie działalno ści gospodarczej - 36 osób - wartość zadania 720 OOO złotych,
- wyposażenia/doposażenie stanowiska pracy - 16 osób - wartość zadania 320 OOO złotych .
Kryteria

dostępu

do

udziału

w projekcie:

1. Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami , zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co
najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowiły osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale
bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
3. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz
współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami
pomocy i integracji społecznej .

4. W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów
dla wszystkich grup docelowych.

efektywności

zatrudnieniowej

5. W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksow
a aktywizacja zawodowoedukacyjna osób młodych, która opiera się na elementach
indywidualnej i kompleksowej
pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi
I, przy czym opracowanie
Indywidulanego Planu Działania jest obligatoryjne.
6. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostając
ych bez zatrudnienia będzie
udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w
Planie realizacji Gwarancji dla
młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesi
ęcy osobom młodym zostanie zapewniona
wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyu
czenia do zawodu lub stażu .
Przy czym, okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udziel
ić wsparcia liczony jest od
dnia przystąpienia do projektu.
W

związku

uchwał.

z powyższym proszę o akceptacje zamierzenia poprzez podjęc
ie stosownych

DY
POWIATO

