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Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza
uzupełniający nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt
realizowany 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 - projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu PUP w Płocku dysponuję kwotą
22.000 zł. z przeznaczeniem na przyznanie 1 osobie bezrobotnej – kobieta środków na
podjęcie działalności gospodarczej.
W ramach powyższego naboru o przyznanie w/w środków mogą ubiegać się osoby
młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy lub I w uzasadnionych
przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET")
oraz których okres zarejestrowania nie przekracza 4 miesięcy od dnia rejestracji /
przystąpienia do projektu.
Zgodnie z zapisami PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w
wieku 15-29 lat, która na dzień przystąpienia do programu spełnia łącznie trzy
następujące warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
http://plock.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=JyEs2PtM&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle=...
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• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana
osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy
zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w
Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu dla grup:
• osoby do 25 roku życia - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
• osoby powyżej 25 roku życia – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do
projektu.
Formularze wniosków można pobrać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
ul. Kostrogaj 1, pokój 22, I piętro od dnia 24.07.2018 r. oraz ze strony internetowej
plock.praca.gov.pl.
Wyłącznie kompletne i wypełnione wnioski przyjmowane będą w siedzibie PUP w
Płocku, ul. Kostrogaj 1, pokój 22 I piętro w dniu 01.08.2018 r. w godzinach od 8.00 do
15.00.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
pod numerem tel. (024) 267-46-58.
Druki do pobrania:
Załączniki
1.wniosek o dotację POWER 2018.doc
2.Uzasadnienie do zakupów (dział.gosp.).doc
3.załączniki.doc
3a. załącznik POWER.docx
4. formularz o pomocy De Minimis.xls
5.oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.doc
6.zaświadczenie o dochodach.doc
7.oświadczenie dla poręczyciela.docx
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