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Realizacja projektu: Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w
powiecie kamieńskim (IV) Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 (PO_WER)
PUP Kamień Pomorski

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że realizuje projekt:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim
(IV)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim.
Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu
Pomorskim jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.
osoby kategorii NEET zgodnie z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014
-2020
(zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie
trzy następujące warunki: jest bezrobotna, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w
trybie stacjonarnym, nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków
publicznych).
Formy wsparcia oferowane Uczestnikom w ramach projektu:
• Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,
• Staż,
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•
•
•
•
•

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,
Prace interwencyjne,
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
Szkolenia
Bon zasiedleniowy

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 42%
osób
w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z
niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)
oraz 57% osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup biorących udział w
projekcie
i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Całkowita wartość projektu: 1 640 215,00 zł. w tym ze środków
wspólnotowych
1 382 373,00 zł. co stanowi 84,28% wydatków
kwalifikowalnych.
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