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Projekt dla osób młodych w wieku 18-29 lat
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)". W 2020 roku osoby bezrobotne mogą
jeszcze skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
bonów na zasiedlenie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat
zarejestrowanych w PUP w Kozienicach, w tym do osób należących do kategorii NEET (osoby młode,
które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym).
Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale
bezrobotne.
Celem głównym projektu jest "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim".
Wartość Projektu w roku 2020 wynosi :
3 773 472,55 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 180 282,67 zł.
Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.12.2022.
Szczegółowe informacje: Anna Grześków, tel. 614 66 81 wew. 50, email: agrzeskow@kozienice.praca.
gov.pl

Projekt dla osób w wieku 30 lat i więcej
W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
kozienickim (III)" osoby bezrobotne mogą skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych. Wsparciem obejmowane są bezrobotne
kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach.
Grupę docelową projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej
12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP), osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety. Dodatkowo ze wsparcia w postaci
szkolenia oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać
bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30-49 lat nienależący do wyżej wymienionych grup
docelowych.
Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim.
Wartość Projektu w roku 2020 wynosi :
3 026 395,97 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 421 116,78 zł.
https://kozienice.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt
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Harmonogram realizacji projektu:
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu.
Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój
Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty
pozakonkursowe.
Szczegółowe informacje: Magdalena Szumlak, tel. 614 66 81 wew. 50, e-mail: mszumlak@pupkozienice.
pl
Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej
efektywności zatrudnieniowej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji
powyższych projektów).
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