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Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza
V EDYCJĘ KONKURSU NA JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30 ROKU
ŻYCIA
w projekcie „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
gryfińskim IV"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020;
Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu mogą być przyznane
osobie bezrobotnej:
1. która ukończyła 30 rok życia i znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
tj. obowiązkowo spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
jest kobietą,
jest osobą pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres powyżej 12
miesięcy,
• jest osobą posiadającą wykształcenie niższe niż policealne;
2. dla której ustalony został II profil pomocy (lub I profil pomocy – w uzasadnionych
przypadkach),
3. dla której został przygotowany Indywidualny Plan Działania, z którego wynika
potrzeba uruchomienia działalności gospodarczej,
4. która w 2018r. skorzystała z indywidualnego poradnictwa zawodowego,
5. która spełni jeden z poniższych warunków:
•
•
•
•

1. która ukończyła szkołę średnią lub wyższą na kierunku ekonomicznym;
2. która zaliczyła przedmiot z zakresu ekonomii na poziomie szkoły wyższej;
https://gryfino.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=ez4xS4Zp&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc...
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3. która prowadziła działalność gospodarczą.
Termin składania wniosków w ramach konkursu od 04.12.2018 do 10.12.2018
Do realizacji przyjęte zostaną wnioski osób bezrobotnych, które otrzymają najwyższą
liczbę punktów uzyskanych w oparciu o następujące kryteria:
1. Wnioskodawca jest osobą w wieku 50 lat i więcej lub osobą posiadającą
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 40 pkt.
2. Wnioskodawca jest osobą pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwalnie przez
okres powyżej 12 miesięcy – 30 pkt.
3. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe zgodne z
zakresem planowanej działalności gospodarczej – 20 pkt.
4. Planowana do uruchomienia działalność zlokalizowana (zarejestrowana) będzie
na terenie powiatu gryfińskiego – 10 pkt.
Odrebnie będzie dokonywana ocena wniosków złożónych przez kobiety i
odrebnie przez mężczyzn.
Szczegółowe informacje dotyczące podjęcia działalności gospodarczej przez osoby
bezrobotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego określa „Regulamin konkursu …."

Projekt:
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
gryfińskim IV
Załączniki
Regulanin konkursu wniosków o przyznanie jednrazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej_RPO WZ II (doc, 241 KB)
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej_RPO WZ_II (doc, 2000 KB)
FORMULARZ INFORMACJI _pomoc de minimis (pdf, 626 KB)
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