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Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej
29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy
ogłasza od 05 października 2018 r. nabór wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia (od dnia
30 urodzin), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu jako
osoby bezrobotne (dla których został ustalony profil pomocy II), należące co
najmniej do jednej z następujących kategorii:
• osoby długotrwale bezrobotne (tj. niepracujące nieprzerwanie od co najmniej 12
miesięcy, włącznie z okresem przed rejestracją w PUP),
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie: podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne – zasadnicze zawodowe, średnie, średnie
zawodowe),
• osoby w wieku 50 lat i więcej.
2. Rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby powyżej 29 roku życia (od dnia 30
urodzin), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha (w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zamierzający odejść z rolnictwa
należący do kategorii wymienionych w punkcie 1.
Pierwszeństwo udziału w projekcie przez cały okres jego trwania będą miały osoby
kwalifikujące się do projektu, które:
• zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
Działanie 8.2 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=zjId6Myj&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifec...
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społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie,
lub
• uczestniczą w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 7.4 - Rozwój opieki
żłobkowej w regionie.
Maksymalna

wysokość

dofinansowania

to

20

000,00

zł.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie w siedzibie Urzędu
pokój nr 6 w godzinach 8.00 do 11.00 oraz od 11.30 do 15.00 .
Zamknięcie naboru wniosków zostanie ogłoszone odrębnym komunikatem.
Aktualny wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu w zakładce
Dokumenty
do
pobrania: http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/-/1344685-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gos
podarczej
lub
w siedzibie
Urzędu
pokój
nr
6.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 6 lub pod
numerem
telefonu:
(15)
823
00
30
w.
125.
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