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Nazwa operatora

Centrum Szkoleniowo
Konsultingowe dla
Biznesu;
Jerzy Gałuszka

wNEET do pracy!!
Ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Tel. 13 448 23 89
Tel. 508-149- 480
cskbjaslo@gmail.com
www.awalon.com.pl

GRUPA DOCELOWA

GRUPA DOCELOWA
Grupę docelową stanowią osoby młode (56 osób, 31 K,
25 M)
w wieku 15-29 lat z następujących grup:
- pozostające bez pracy- tylko osoby bierne zawodowo,
w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. (36 osób,
20K, 16M)
- osoby zatrudnione na umowy krótkoterm. oraz
praujące w ramach umów cywilno-prawnych (20 osób,
11K, 9M) zgodnie z definicją wytycznych w zakresie
realizacji przeds. z udziałem środków EFS w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób
należących do GD okr. dla tryby konkursu w
Poddziałaniu KD1
Projekt skierowany wyłącznie do osób fizycznych które
zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego
w rozumieniu przepisów KC
50% GD (28 osób, 15K, 13M) stanowią osoby
zamieszkujące
(w rozumieniu przepisów KC) miasta śr. w tym miasta
tracące funkcje społ.gosp. (Dębica, Jarosław, Jasło,
Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk,
Ropczyce, Sanok, Stalowa wola, Tarnobrzeg)

Termin
naboru

Termin
realizacji:
02.01.2019 31.05.2020 r.
Rekrutacja:
I-XI 2019

Kwota dotacji
Liczba
Wsparcie pomostowe dotacji
25 000,00 zł
1 850,00 przez 6 m-cy

16

20% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami (3 os,
2K i 1M), os. o nisk. kwal. (9os,5K i 4M). [KP1].
Beneficjent zapewn. możl. skorzyst. ze wsp. byłym ucz.
proj. z zakr. włącz. społ. realiz. w ramach celu
tematycznego 9 w RPO[KD11].

2.

Podkarpacka Izba
Gospodarcza
CZAS NA START!
ul. Tysiąclecia 3 38-400
Krosno
Tel. 13 43 695 90,
Tel/fax. 13 43 234 47
www.pigkrosno.pl
e-mail ; k.posadzki@pigkrosno.pl

Grupa docelowa (GD): 57os. (31K, 26M) os. młodych, w
tym
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy,
zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego (w
rozumieniu KC), które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu tzw. Młodzież NEET (zgodnie z def. POWER
2014-2020 tj. łącznie spełniających następujące
warunki: nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą
się), niezarejestrowane w urzędach pracy tj. os. bierne
zawodowo (os., które deklarują, że nie pracują i
aktywnie nie poszukują zatrudnienia). Co najmniej 50 %
uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na
terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze
w województwie.
Uczestnicy wyłonieni w ramach I naboru będą mogli
skorzystać z dwóch ścieżek dotacyjnej i stażowej. Z
uwagi na ograniczenia czasowe zw.z monitoringiem
uczestnicy wyłonieni w ramach 2 naboru będą mogli
skorzystać ze ścieżki stażowej. Łącznie zrekrutowanych
będzie 57 os. (31K).

Termin
realizacji:
01.01.2019 03.06.2020 r.
Rekrutacja:
I tura – luty
2019
II tura –
sierpień 2019

20 000 zł
1 100 zł przez 12 mcy

7

3.

Europejski Dom Spotkań - Osoby bierne zawodowo oraz ubodzy pracujący w wieku
Fundacja Nowy Staw
18-29 lat

Kierunek praca!!

Termin
realizacji:
01.03.2019 –
30.06.2020 r.

22 000 zł
500 zł przez 6 m-cy

26

Termin
realizacji:
01.01.2019
30.04.2020
r.

20 000 zł
800 zł przez 12 m-cy

12

ul. T. Zana 38, X piętro,
20-601 Lublin
Sekretariat : tel. 511
403 155

4.

eds@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl
GD Consulting
Grzegorz Durak

W MŁODOŚCI JEST
POWER
ul. Borodzika Feliksa 1,
39-300 Mielec
Partner projektu:
FALCO Rafał Górski,
ul. Sienkiewicza1,
39-300 Mielec

Grupa docelowa: 56 os. młodych (30 kobiet, 26
mężczyzn), w wieku 15-29lat, biernych zawodowo,
w tym min. 12 osób z niepełnosprawnościami,
pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET,
z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej
określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu
1.3.1., zamieszkujące woj. podkarpackie (zgodnie z
Kodeksem Cywilnym), w tym min.28os. zam. na terenie
miasta Mielec-miasto średnie, w tym tracące funkcje
społ.-gosp.

