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„AKTYWIZACJA OSB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (IV)"
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (IV)" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.
WARTOŚĆ PROJEKTU EFS: 6 227 741,24 ZŁ
DOFINANSOWANIE PROJEKTU EFS Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 982 193,00 ZŁ
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych
jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19 w
powiecie płockim.
Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy
wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i instrumenty rynku pracy, należące do co najmniej z grup
defaworyzowanych – tj.:
osoby w wieku 50 lat i więcej - osoby, które mają 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin);
osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2020 r., poz. 426, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 685);
osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i
aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy);
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do
ISCED 3 włącznie tj. osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym;
kobiety.
W ramach projektu oferowane są następujące wsparcia:
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
STAŻE
SZKOLENIA
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Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.
Projekt przewiduje osiągnięcie wskaźników minimalnej efektywności zatrudnieniowej dla
poszczególnych grup objętych wsparciem w programie na poziomie ustalonym przez Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj.:
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w
tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED3), kobiety) - 44,3%
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących
do ww. grup - 60,4%.
W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014- 2020.
Informacje o aktualnie prowadzonych naborach w ramach projektu zamieszczane są na bieżąco w
aktualnościach na stronie głównej PUP w Płocku oraz dodatkowo w formie odnośnika poniżej.
SZCZEGŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PŁOCKU, UL.
KOSTROGAJ 1.
OSOBY BEZROBOTNE:
w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter (oferty stażu) – tel. 24/267 – 46 - 83/84/85
w pokoju nr 24 (szkolenia) – tel. 24/267 – 46 - 69
w pokoju 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) –
tel. 24/267 – 46 - 65
PRACODAWCY:
w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24/267 – 46 – 73
Koordynator projektu:
Marta Trafny – tel. 24/264-46-60
Realizowane nabory:
Staż:
24.02.2021r. - nabór wniosków na program stażu
24.03.2021r. - nabór wniosków na program stażu
09.04.2021r. - nabór wniosków na program stażu
Szkolenia:
29.01.2021r. - nabór wniosków na szkolenia dla 30 osób bezrobotnych
Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
29.03.2021r. - nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej
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