POWIATOWY URZĄD PRACY w BYTOWIE
ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów, tel. (59) 822 22 27, fax. (59) 823 41 02; gdby@praca.gov.pl
ul. Gen. Sikorskiego 1, 77-200 Miastko, tel. (59) 857 51 19, fax. (59) 857 06 00; gdbymi@praca.gov.pl
www: http://bytow.pup.pl

KOMUNIKAT
NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób
bezrobotnych, skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej oraz poszukujących pracy absolwentów
Nabór wniosków prowadzid będziemy w ramach środków:
a)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia w powiecie
bytowskim III”
b)
Funduszu Pracy
LP.

1.

Program

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego
„Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych z
wyłączeniem osób poniżej
30 roku życia w powiecie
bytowskim III”

Kto może ubiegad się o refundację
- Podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą, niepubliczne
przedszkole, niepubliczna szkoła, które prowadzą działalnośd
przez
okres
minimum
6
miesięcy
bezpośrednio
poprzedzających dzieo złożenia wniosku (do wskazanego
okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się
okresu zawieszenia działalności gospodarczej)
- Producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca
dział specjalny produkcji rolnej przez okres co najmniej 6
miesięcy oraz zatrudnia w okresie 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzieo złożenia wniosku, w każdym miesiącu,
co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy pełnym
wymiarze czasu pracy, a dodatkowo
- Żłobek, klub dziecięcy, tworzący stanowisko pracy związane
bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziedmi
niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęd
- Podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą polegającą na
świadczeniu usług rehabilitacyjnych, tworzący stanowisko
pracy związane bezpośrednio ze świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu
zamieszkania, w tym usług mobilnych

Kto może zostad skierowany w ramach refundacji stanowiska
pracy

Pula środków

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia dla których ustalono
II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych
grup:
 kobiety
 osoby niepełnosprawne
 osoby długotrwale bezrobotne
 osoby o niskich kwalifikacjach
 osoby 50 lat i więcej

440 000,00 zł.

2.

Fundusz Pracy

Podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą, niepubliczne
przedszkole, niepubliczna szkoła, które prowadzą działalnośd
przez
okres
minimum
6
miesięcy
bezpośrednio
poprzedzających dzieo złożenia wniosku (do wskazanego
okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się
okresu zawieszenia działalności gospodarczej)
- Producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca
dział specjalny produkcji rolnej przez okres co najmniej 6
miesięcy oraz zatrudnia w okresie 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzieo złożenia wniosku, w każdym miesiącu,
co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy pełnym
wymiarze czasu pracy

- Żłobek, klub dziecięcy, tworzący stanowisko pracy związane
bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziedmi
niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęd
- Podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą polegającą na
świadczeniu usług rehabilitacyjnych, tworzący stanowisko
pracy związane bezpośrednio ze świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu
zamieszkania, w tym usług mobilnych

- Osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy,
-Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub
niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby
niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby
niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuoczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
154 000,00 zł
- Osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy,
-Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub
niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby
niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby
niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuoczy na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
- Poszukujący pracy absolwenci (osoby poszukujące pracy,
które w okresie ostatnich 48 miesięcy ukooczyły szkołę lub
uzyskały tytuł zawodowy

1.

Nabór wniosków prowadzid będziemy w terminie 18.08.2017 r. – 07.09.2017 r.

2.

Maksymalna kwota refundacji 1 stanowiska pracy wynosi 22 000 zł (brutto), przy czym kwota refundacji będzie proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanej osoby

3.

Aby ubiegad się o refundację należy złożyd kompletny wniosek na obowiązującym druku w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6
(pokój nr 13) lub w Filii w Miastku ul. Gen. Sikorskiego 1 (pokój nr 13). W przypadku przesłania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską nie jest brana pod uwagę data
stempla pocztowego, a data i godzina wpływu wniosku do PUP. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznad się z Zasadami przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowisk pracy oraz kartą oceny wniosku.

5.

Minimalna ilośd punktów uprawniająca do otrzymania refundacji wynosi 16 pkt.

6.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 – Malwina Gierszewska, pokój nr 14,
nr tel. 59 823 41 27.

7.

Druki do pobrania:
Wniosek o refundację
Karta oceny wniosku
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zasady przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Zapraszamy

