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Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 22.11.2019 r. do dnia 26.11.2019 r.
ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku
30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III)"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1.
O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30
lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, należące do
jednej z poniżej wymienionych grup tj.:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres co
najmniej 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie
zawodowe)
• osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
• kobiety,
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
oraz zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Planowane jest
gospodarczą

przyznanie
-

jednorazowych środków
dla
3

na działalność
osób.

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować we wskazanym
wyżej
terminie
nie
może
przekraczać
21.000
zł.
UWAGA:
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
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.
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