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W dniach od 10.02.2020 r. do 11.02.2020 r. odbędzie się nabór wniosków - na 25
stanowisk pracy - w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020.
Na refundowane stanowisko pracy kierowane będą osoby młode w wieku 18-29 lat
(tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), spełniające łącznie
wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:
• bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako
bezrobotne,
• które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym,
• które 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 (tj. szkolenia
finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed
przystąpieniem do projektu),
• długotrwale bezrobotne (tj. w przypadku osób poniżej 25 roku życia
nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 6 miesięcy *, w
przypadku osób w wieku 25 lat i więcej nieprzerwany okres pozostawania bez
pracy wynosi ponad 12 miesięcy*).
*

Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed
rejestracją
w PUP na podstawie oświadczenia uczestnika projektu (do czasu pozostawania
bez pracy
nie wliczamy okresu nauki w systemie stacjonarnym) .
Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów
musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do
rozpoczęcia
pracy
nie
może
upłynąć
okres
4
miesięcy.
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Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w
ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi
na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy:
• nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych w tut. Urzędzie umów
w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego,
• wykazali się w tut. Urzędzie efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu
realizacji wcześniej zawartych umów dot. aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 20 000,00
zł.
Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać w Centrum Aktywizacji
Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym
(parter).
Obwiązujące druki wniosków z dnia 23.01.2020 r. są do pobrania ze strony urzędu:
rzeszow.praca.gov.pl,
zakładka:
Dokumenty
do
pobrania.
Wnioski

przed

ich

złożeniem

nie

podlegają

konsultacji.

Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletne (bez wymaganych załączników)
będą rozpatrzone negatywnie.

https://rzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=EH0WKTIo&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc... 2/2

