PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Lubaczów, 16 września 2020 r.

CAZ.631.1.3.2020

Komunikat
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie
(dotyczy środków na podjęcie działalności gospodarczej)
Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie od 07 października 2020 r. do 13 października 2020 r., w ramach:
Projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu.
Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru można uzyskać na stronie internetowej urzędu:
https://lubaczow.praca.gov.pl.
Wniosek o dofinansowanie należy wrzucać do urny znajdującej się przy głównym wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubaczowie lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

Kwota środków przewidziana do
rozdysponowania w ogłoszonym
naborze

300 000,00 zł

Przeciętna wysokość pojedynczego
dofinansowania

20 000,00 zł

Liczba dofinansowań przewidzianych
w naborze

15
Osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Lubaczowie w wieku 18 – 29 lat (osoby, które wg daty urodzenia nie
ukończyły 30 roku życia),* planujące podjąć działalność gospodarczą podlegającą
obowiązkowi wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z
adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w powiecie
lubaczowskim kwalifikujące się do kategorii NEET tj.:

Kto może składać wnioski w ramach
naboru

 nie pracują,
 nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 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, ani nie brali też udziału w tego
typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie pt. „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)”
*Uwaga. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne do 25 roku
życia, które posiadają status osoby bezrobotnej powyżej 4 miesięcy od dnia
ostatniej rejestracji.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, wspiera osoby
z niepełnosprawnościami, które wyrażą chęć udziału w projekcie
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DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU
Informacja o kryteriach
umożliwiających uzyskanie
dodatkowych punktów przy ocenie
wniosków o dofinansowanie

Informacja dotycząca spotkania
informacyjnego

Wnioskodawcy spełniający poniższe kryterium:
1) „bezrobotni z niepełnosprawnościami”
- otrzymają 3 punkty za spełnienie tego kryterium.
UWAGA
Na dzień złożenia wniosku dofinansowanie musi być przewidziane w indywidualnym
planie działania (IPD).
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru można uzyskać pod
numerem telefonu 16 632 08 51 wew. 265

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowania wniosków o dofinansowanie do naboru zawarte są w Regulaminie
przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z dnia 18 grudnia 2019 r.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie lub na stronie internetowej urzędu:
https://lubaczow.praca.gov.pl.

z up. Starosty Lubaczowskiego
mgr inż. Marek Hadel
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

