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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie uprzejmie informuje, iż kontynuuje realizację projektu
pozakonkursowego pt . Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
staże,
prace interwencyjne,
bon na zasiedlenie,
bon szkoleniowy,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego,
Projekt trwa do 30 sierpnia 2018 roku i skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie jako bezrobotne
(dla których ustalony został I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.
Młodzież NEET.
DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku
15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:
nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
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).
Podczas procesu rekrutacji priorytetowo są traktowane:

https://opoczno.praca.gov.pl/po-wer1
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osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia lub osoby posiadające wykształcenie
podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe).
osoby niepełnosprawne,
osoby do 25 roku życia, bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
osoby w wieku 25 lat i więcej, bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 687 792,42 zł, w tym:
3 388 712,06 zł - 91,89% poziom wkładu UE w części dotyczącej YEI - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych.
299 080,36 zł - 8,11% krajowy wkład publiczny

Załączniki
klauzula informacyjna-PO WER III.pdf (pdf, 413 KB)
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