
Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt  

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014–2020  

Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie 

Działanie  VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie poddębickim.   

Do kogo skierowany jest projekt ? 

Projekt adresowany jest do kobiet i mężczyzn  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku

pracy, tj.:   

 ●  osób w wieku 50 lat i więcej

●  osób długotrwale bezrobotnych
●  kobiet

 ●  osób z niepełnosprawnościami
●  osób o niskich kwalifikacjach

oraz do bezrobotnych mężczyzn w wieku 30–49 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Poddębicach jako bezrobotni, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. nie należą 

do wyżej wymienionych grup, chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 

w Regionalnym Programie Operacyjnym

Formy wsparcia:                

pośrednictwo  pracy  –  pokój  2,   przez okres trwania projektu 

poradnictwo zawodowe  –  pokój  1 i 7,  przez okres trwania projektu

staże  –  pokój  4,  do wyczerpania limitu środków 

jednorazowe  środki na podjęcie działalności gospodarczej  –  pokój  5,  do wyczerpania limitu środków    

                                                                                                                                                                                               

zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy  –  pokój 5,  do wyczerpania limitu środków
 

                                                                                            

Wartość projektu w 2019 roku wynosi:   929 086,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt w 2019 roku wynosi:   789 723,00 zł



Planowane efekty:

Zakłada się, że 73 osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) podejmą zatrudnienie  po opuszczeniu  

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 

Rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej. 

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:

 dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób  w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, 

osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami – 42 %,
 dla osób nienależących do ww. grup  – 52 %

Okres realizacji projektu:

01.01.2019 – 31.12.2020      

Rekrutacją  uczestniczek/ów  do projektu zajmuje się:       

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach,  ul. Polna 9,  99–200 Poddębice,   pokój   1, 2, 3, 4, 5, 9   

tel.:  43 678 20 22,     fax.:  43 678 92 13,    e-mail:lopo@praca.gov.pl,     strona internetowa:www.poddebice.praca.gov.pl

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą  równości szans kobiet i mężczyzn.

www.rpo.wup.lodz.pl

                                                             www.mapadotacji.gov.pl   

http://www.mapadotacji.gov.pl/

