Nabór wniosków o przyznanie dotacji finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja i Rozwój

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim (III)

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie
udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER.
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r.
Projekt skierowany jest dla osób młodych w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowanych w PUP
jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą
w
Programie
Operacyjnym
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020.
W przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP przez okres nie dłuższy
niż 4 miesiące.
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby figurujące w rejestrze
Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie w wieku 18- 29 lat w szczególności:
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach
Informujemy, że:
1) W naborze możemy przyznać kwotę dotacji w wysokości do 20.000,00 zł.
2) Wnioski niekompletne i zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane.
3) Bezrobotny jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli w przyszłej siedzibie
działalności gospodarczej przed merytorycznym rozpatrzeniem wniosku.

4) Wnioski podlegają ocenie merytorycznej, którą przeprowadza Komisja Oceny
Wniosków powołana przez Dyrektora PUP w Radziejowie.
5) Wnioski powinny zawierać dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanych
środków.
6) Tutejszy Urząd planuje zakwalifikować do projektu 15 osób.
Wzór wniosku o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do
pobrania na stronie tut. Urzędu: www.radziejow.praca.gov.pl, w zakładce:
Rynek pracy – >Aktualności Urzędu.
Wniosek o dotacje należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie,
parter, pokój nr 17, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w godzinach 8ºº - 14ºº zgodnie
z obowiązującym wzorem.

