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Szczecinek, 09.05.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
W ramach projektu
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim IV"

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku, realizujący projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje, iż w dniach
09.05.2018-23.05.2018r. ogłasza nabór wniosków na:
1.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 20 osób.
Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu, w pok. nr 29 oraz na stronie
internetowej http://szczecinek.praca.gov.pl w zakładce wyposażenie i doposażenie miejsca
pracy. Wszelkie informacje na temat tej formy wsparcia dostępne są pod numerami
telefonu: 94 37 53 916 oraz 94 37 53 914.
Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy wynosi 20.000 PLN brutto.

2.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 osób.
Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu, w pok. nr 30 oraz na stronie
internetowej http://szczecinek.praca.gov.pl w zakładce środki na podjęcie działalności
gospodarczej. Wszelkie informacje na temat tej formy wsparcia dostępne są pod numerami
telefonu: 94 37 28 895 oraz 94 37 53 914.
Maksymalna kwota przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosi
20.000 PLN brutto.

Wsparcie będzie kierowane do osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają jeden z warunków:
• osoby bezrobotne w wieku 50 lat i powyżej,
• osoby bezrobotne znajdujące się w ewidencji powyżej 12 miesięcy,
• osoby bezrobotne posiadające niskie kwalifikacje ( co najwyżej wykształcenie średnie),
• osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności,
• bezrobotne kobiety.

Wypełnione
wnioski
należy
złożyć
w
siedzibie
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w Szczecinku w
godzinach od 7.15 do 15.00 (w czwartki od 8.15 do 16.00)
w Sekretariacie- pok. nr 22 lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy
w Szczecinku, ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek.
Wnioski złożone po upływie terminu naboru (tj po godz. 15.00 w dniu 23.05.201^r.) pozostaną bez
rozpatrzenia.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

