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Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
realizuje projekt pn. "Powiat Głogowski 2020 – kierunek praca (V)" współfinansowany
przez Unię Europejską - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO) 2014 - 2020
Działanie 8.1 Projektu Powiatowych Urzędów Pracy
W ramach programu pozyskano kwotę 2.111.600,00 zł (wkład Europejskiego
Funduszu Społecznego w kwocie 1.794.860,00 zł).

AKTUALNOŚCI:
Sprawdź aktualne nabory:
Szkolenie
Brak naboru
Dotacja na działalność gospodarczą
Brak naboru
Staż
Brak naboru
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
https://glogow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=RcTz9wnr&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...
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Brak naboru

ZAKRES POMOCY:
LICZBA
OSÓB

ŁĄCZNA
KWOTA

Szkolenia (kończące się egzaminem)

15

41 419,00 zł

Dotacje na działalność gospodarczą

62

1 095 500,00 zł

Staż

116

456 681,00 zł

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy

32

518 000,00 zł

OGÓŁEM

225

2 111 600,00 zł

FORMA AKTYWIZACJI

Projekt zakłada:
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji
(osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci)– na poziomie co
najmniej 45 %,
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grup – na
poziomie co najmniej 60 %.
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT:
W ramach programu RPO z poszczególnych form aktywizacji będą mogły skorzystać
osoby, które ukończyły 30 rok życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jako
osoby bezrobotne, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie
Szczegółowych informacji udzialają:
• Osobom bezrobotnym - doradcy klienta
indywidualnego
• Pracodawcom - doradcy klienta instytucjonalnego

pokoje nr 6 - 9
pokoje nr 15 - 18

https://glogow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=RcTz9wnr&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...
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• Opiekunem Projektu Unijnego jest Pani Ola Młot

pokój nr 119

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie osoby bezrobotne, jak i pracodawcy
mają przypisanego swojego doradcę - pracownika Centrum Aktywizacji
Zawodowej, który odpowiedzialny jest za udzielanie informacji w zakresie
realizowanych zadań oraz pomocy w sprawach aktywizacji zawodowej.
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