09.08.2020

RPO WL Aktywizacja osob po 29. roku zycia pozostajacych bez pracy w powiecie pabianickim (I)

RPO WŁ Aktywizacja osób po 29. roku życia
pozostających bez pracy w powiecie
pabianickim (I)
Paulina Kukielińska Data publikacji: 19.11.2015

Cel projektu:
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia pozostających bez
pracy w powiecie pabianickim.

Co oferował projekt?
Każdy uczestnik projektu skorzystał z co najmniej 3 elementów indywidualnej i
kompleksowej pomocy:
• ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie bądź aktualizacja Indywidualnego
Planu Działania,
• pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe.
Trzeci element pomocy został wybrany w zależności od potrzeb i możliwości osób,
którym udzielane było wsparcie, spośród poniższego katalogu:
• szkolenia zawodowe,
• staże,
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• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Do kogo adresowany był projekt?
Odbiorcami projektu były osoby po 29. roku życia, zarejestrowane w PUP jako
bezrobotne, którym został przydzielony I lub II profil pomocy i jednocześnie znajdowały
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
•
•
•
•
•

osoby po 50. roku życia,
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach.

Planowane efekty projektu:
• Objęcie wsparciem w projekcie 195 bezrobotnych kobiet i mężczyzn
w tym:
- co najmniej 38 osób o niskich kwalifikacjach,
- co najmniej 40 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 74 osób po 50. roku życia,
- co najmniej 22 osób z niepełnosprawnościami.
• Skierowanie do udziału w szkoleniach zawodowych 15 osób.
• Skierowanie do udziału w stażach 100 osób.
• Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 40
osobom.
• Zatrudnienie 40 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
• Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 114
uczestników/-czek.

Wartość projektu: 2 515 208 zł, w tym:
• środki wspólnotowe: 2 137 907 zł;
• wkład krajowy: 377 301 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-30.06.2016
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
1182). Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:
- w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020":
1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
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grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-nego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Euro-pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
- w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych":
1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europej-skiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r.ustanawiającego szczegóło-we przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
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