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Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie przedłuża nabór wniosków w sprawie
przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla
osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)" współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 do dnia 05.12.2019 r., do godz.
16.00.
O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne
zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie spełniające łącznie poniższe
kryteria:
1. Osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat (która nie ukończyła 30 roku życia).
2. Osoba bezrobotna należąca do tzw. kategorii NEET tj.:
a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub nieaktywna zawodowo),
b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
c) 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 oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie
brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych).
Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 roku życia)
może
przystąpić
do projektu w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.
Przewidziana liczba bezzwrotnych dotacji : 4 osoby
Przed złożeniem wniosku prosimy o:
• zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności
gospodarczej obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie;
• stawienie się do doradcy zawodowego na rozmowę kwalifikacyjna dotyczącą
oceny proponowanego przedsięwzięcia - pok. 300 p. Adriana Ptaszyńska tel. 22/
764-03-00.
UWAGA:
Do w/w projektu mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne, które nie
korzystały
z żadnej z form wsparcia w 2018 r. w ramach projektu POWER.
Urząd zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia prowadzonego naboru w
przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy limit środków finansowych
przeznaczonych
na
ww.
formę
aktywizacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 311 (III piętro) w
godzinach 08.30 – 14.30 lub pod numerem tel. (22) 764 03 11.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz
zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami .
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