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Co oferuje projekt?
•
•
•
•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
identyfikacja potrzeb poprzez Indywidualne Plany Działania,
szkolenia zawodowe,
staże,
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
prace interwencyjne.

Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją
potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb
szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub
aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania.
Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby po 29. roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne i jednocześnie
znajdują 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 (do poziomu ISCED 3 włącznie, czyli z
wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym),
• mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do żadnej z powyższych grup.
•
•
•
•
•

Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby, które uczestniczyły w projektach z
zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Gdzie należy się zgłosić?
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego
doradcy klienta.
Terminy rekrutacji:
Nabory do projektu ogłaszane są na stronie internetowej urzędu, informacje o
aktualnych naborach można znaleźć tutaj.
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia
pozostających bez pracy w powiecie pabianickim.
Planowane efekty projektu:
• Objęcie wsparciem w projekcie 482 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym co
najmniej:
• 314 osób o niskich kwalifikacjach
• 110 osób długotrwale bezrobotnych
• 63 osoby w wieku 50 lat i więcej
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• 9 osób niepełnosprawnych
• Skierowanie do udziału w szkoleniach zawodowych 34 osób.
• Skierowanie do udziału w stażach 253 osób.
• Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 81
osobom.
• Zatrudnienie 33 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
• Zatrudnienie 81 osób w ramach prac interwencyjnych.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 217
uczestników/-czek.
UWAGA!
Ze względu na obowiązek monitorowania rezultatów projektu uczestnicy/-czki
zobowiązani są do dostarczenia do PUP w Pabianicach:
• w ciągu 4 tygodni od zakończenia lub przerwania udziału w projekcie
dokumentów potwierdzających podjęcie pracy, działalności gospodarczej lub
rozpoczęcie kształcenia lub szkolenia, np. kopii umów o pracę, umów
cywilnoprawnych, zaświadczeń o zatrudnieniu, rejestracji działalności
gospodarczej lub zaświadczeń o rozpoczęciu kształcenia/szkolenia.
• w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie dokumentów
potwierdzających podjęcie pracy (tj. kopii umowy o pracę, zaświadczenia z
zakładu pracy o zatrudnieniu itp. odnoszących się do okresu 3 miesięcy po
zakończeniu udziału w projekcie) lub dokumentów potwierdzających fakt
rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ
– np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy,
wpis KRS) lub wyciąg z wpisu do CEIDG.
Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu: 4 921 044,95 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
Warunkiem przystąpienia do projektu jest podanie danych osobowych niezbędnych dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
1. Administratorem danych osobowych jest odpowiednio:
1. Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii
osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych
przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym
wspierającym realizację programów operacyjnych".
2. Uczestnik może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając
wiadomość na adres poczty elektronicznej:
1. w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą,
przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl
https://pabianice.praca.gov.pl/rpo-wl-aktywizacja-osob-po-29.-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-pabianickim-v/?p_...

4/6

03.08.2020

RPO WL Aktywizacja osob po 29. roku zycia pozostajacych bez pracy w powiecie pabianickim V

2. w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym
systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów
operacyjnych": iod@miir.gov.pl
3. lub inspektor@puppabianice.pl
3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie
pabianickim (V), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o
których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i
dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na
podstawie:
1. w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane
dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

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 Fun-duszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-duszu 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;

2. w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym
systemie teleinformatycznym wspierającym 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 Fun-duszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-skiego i Rybackiego oraz
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ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-duszu 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,
4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe 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.
Odbiorcą danych uczestnika:
1. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
2. Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź,
3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
90-608 Łódź,
4. Beneficjent realizujący Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul.
Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice,
5. podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.
1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora,
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i
audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18
RODO.
9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją
odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w
ramach Projektu.
11.Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowania.
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