15.09.2019

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mezczyzn do 30 roku zycia

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i
mężczyzn do 30 roku życia
PUP Leżajsk Data publikacji: 24.06.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o naborze wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach
projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim
(IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do
dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako
bezrobotne (w tym: osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie
niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:
• bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako
bezrobotne,
• które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym,
• które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń
finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed
przystąpieniem do projektu).
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:
·
osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
·
osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do
projektu.
Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym uczestnikom projektów z
zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego
https://lezajsk.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=AhrSus1m&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc...
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9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze
realizacji
projektu
instytucjami
pomocy
i
integracji
społecznej.
UWAGA
!!!
Przed złożeniem wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej należy zapoznać się Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
leżajskim (IV)" oraz Regulaminem w sprawie przyznawania bezrobotnemu
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującym
w
PUP.
Każda osoba bezrobotna zainteresowana otrzymaniem środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej zobowiązana jest do zgłoszenia się do doradcy klienta celem
opracowania
Indywidualnego
Planu
Działania
/Aktualizacji
oraz
przeprowadzenia Indywidualnej porady zawodowej w ramach projektu.
Wymagane Dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy
w Leżajsku pod adresem: http.lezajsk.praca.gov.pl ð Programy aktywizacyjne i
projekty urzędu ð Projekty własne w trakcie realizacji projektu ð
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim
(IV)" lub na stronie głównej urzędu ð Aktualności i informacje oraz dostępne
są Punkcie Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż w przypadku zmian przepisów
zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w sprawie przyznawania
jednorazowych
środków
na
podjęcie
działalności
gospodarczej.
Szczegółowe
informacje:
Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Leżajsku
ul.
Mickiewicza
56,
37-300
Leżajsk
Dotacja
–
pok.
17,
tel.
17 242
73
73
wew.
Biuro
projektu
–
pok.
5,
tel.
17 240
67

32
28

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 17.
Załączniki
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER IV- obowiązujący od
14.06.2019r..pdf
Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej 2019.doc
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej.doc
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.RTF
Deklaracja pochodzenia sprzętu.doc
Zaświadczenie o dochodach poręczyciela.doc
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