Ogłoszenie o naborze – Bon na zasiedlenie
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bonu
na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”.
I.

Wnioski składają osoby bezrobotne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie, ul. Zakładowa 4, w pokoju 105 (I piętro),w godzinach od 800 do 1400. Nabór
trwa od 1 lutego 2018 do odwołania.

II. Planowana wysokość bonu na zasiedlenie wynosi 7 000,00 złotych.

III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne z ustalonym II profilem
pomocy (w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy):
1) osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
 bon na zasiedlenie otrzyma w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w PUP,
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

IV. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby bezrobotne niepełnosprawne,

II. Informacje merytoryczne dotyczące realizacji bonu na zasiedlenie – pokój 105,
tel.: 63 24 77 834.

III. Ważne informacje dotyczące naboru:
1) Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o przyznanie bonu
na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia” dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Druk wniosku jest dostępny na stronie
www.konin.praca.gov.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
w pokoju 105.
2) W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również
do rezygnacji z zawarcia umów w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego
podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.
3) Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru będą rozpatrywane według kryteriów
określonym w niniejszym naborze.
4) W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym naborze, w tym w szczególności wysokości
przyznanego bonu.

Ogłoszenie o naborze – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod
tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”.
I.

Pracodawcy składają Wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
ul. Zakładowa 4, w pokoju 106, w godzinach od 8 00 do 1400. Nabór trwa od 14 marca
2018 roku do odwołania.

II. Planowana wysokość refundacji wynosi 18 000,00 złotych.
III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną bezrobotne Kobiety z ustalonym II profilem
pomocy, które należą do jednej z poniższych grup:
1) kobieta do 25 roku życia z kategorii NEET, która spełnia łącznie następujące
warunki
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
 zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego rozpocznie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
w PUP.
2) kobieta w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),

IV. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają kobiety z następujących grup:
1) kobiety o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) kobiety długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) kobiety bezrobotne niepełnosprawne.
V. Wnioski Pracodawców po przejściu oceny formalnej będą rozpatrywane również pod
względem kryteriów jakie spełnia osoba bezrobotna wskazana we wniosku. Każda osoba
bezrobotna wskazana przez Pracodawcę oceniana będzie według następującej skali
punktowej:
 kobieta o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
 kobieta długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
 kobieta bezrobotna niepełnosprawna – 1 punkt,
Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej
będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
VI. Miejsce wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.
VII. Informacje merytoryczne dotyczące refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – pokój 106, tel.: 63 247 78 45.
VIII. Ważne informacje dotyczące naboru:
1) Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o refundację kosztów
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druk wniosku jest dostępny
na stronie www.konin.praca.gov.pl.
2) W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również
do rezygnacji z zawarcia umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
3) W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym naborze, w tym w szczególności planowanej
wysokości przyznanej refundacji.

Ogłoszenie o naborze
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”.
I.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
ul. Zakładowa 4, w pokoju 224 (II piętro) w godzinach od 8 00 do 1400. Nabór trwa od 1
lutego 2018 roku do odwołania.

II. Planowana wysokość dotacji wynosi 17 000,00 złotych.
III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z ustalonym II profilem pomocy
(w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy):
1) osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w ostatnich czterech
tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).
 umowę o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej podpisze w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w PUP.
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w ostatnich czterech
tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).

IV. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby bezrobotne niepełnosprawne,

V. Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków finansowych
na podjęcie działalności gospodarczej oceniana będzie również według następującej
skali punktowej:
 osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
 osoba długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
 osoba bezrobotna niepełnosprawna – 1 punkt,
Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej
będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na dzień składania
Wniosku przez osobę zainteresowaną podjęciem działalności gospodarczej.

VI. Miejsce prowadzenia nowo powstałej działalności musi być zlokalizowane na terenie
Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

VII. Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej pokój 224, tel.: 63 247 78 40.

VIII. Ważne informacje dotyczące naboru:
1. Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o przyznanie środków
finansowych na podjęcie działalności gospodarczej” dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Druk wniosku jest zamieszczony na stronie
www.konin.praca.gov.pl
2. W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również
do rezygnacji z zawarcia umów w sprawie przyznania osobie bezrobotnej
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
3. W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym naborze, w tym w szczególności planowanej
wysokości przyznanej dotacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
na następujące formy wsparcia:
1) Szkolenia indywidualne i grupowe – pokój 104, tel. 63 24 77 843;
2) Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia – pokój 105,
tel. 63 24 77 834;
3) Prace interwencyjne – pokój 103, tel. 63 24 77 842;
4) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój 224,
tel. 63 24 77 840;
5) Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego – pokój 106, tel. 63 24 77 845,
6) Staże – pokój 125, tel. 63 24 77 838 – nabór planowany od 30 kwietnia 2018 roku.
I.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
ul. Zakładowa 4, w godzinach od 8 00 do 1400. Nabór trwa od 1 lutego 2018 roku do
odwołania.

II. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby z ustalonym II profilem pomocy
(w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy):
1) osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w ostatnich czterech
tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych),
 uczestnictwo w projekcie rozpocznie w ciągu czterech miesięcy od rejestracji
w PUP.
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w ostatnich czterech
tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych).

III. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Ogłoszenie o naborze – Prace interwencyjne osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o organizację prac
interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”.
I.

Pracodawcy składają Wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
ul. Zakładowa 4, w pokoju 103, w godzinach od 8 00 do 1400. Nabór trwa od 1 lutego 2018
roku do odwołania.

II. Okres refundacji w ramach prac interwencyjnych wynosi maksymalnie 6 miesięcy.
III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne z ustalonym II profilem
pomocy:
1) osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
 zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpocznie w ciągu 4 miesięcy
od dnia rejestracji w PUP.
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
IV. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby bezrobotne niepełnosprawne,

V. Wnioski Pracodawców po przejściu oceny formalnej będą rozpatrywane pod względem
kryteriów jakie spełnia osoba bezrobotna wskazana we wniosku. Każda osoba
bezrobotna wskazana przez Pracodawcę oceniana będzie według następującej skali
punktowej:
 osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
 osoba długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
 osoba bezrobotna niepełnosprawna – 1 punkt,
Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej
będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
VI. Miejsce organizacji prac interwencyjnych musi być zlokalizowane na terenie Powiatu
Konińskiego lub Miasta Konina.
VII. „Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych” będzie
rozpatrywał wnioski sukcesywnie. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru będą
rozpatrywane według kryteriów określonym w niniejszym naborze.
VIII. Informacje merytoryczne dotyczące realizacji prac interwencyjnych – pokój 103, tel.:
63 247 78 42.
IX. Ważne informacje dotyczące naboru:
1) Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku o organizację prac
interwencyjnych” dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druk
wniosku jest dostępny na stronie www.konin.praca.gov.pl lub w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w pok. 103.
2) W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru, jak również
do rezygnacji z zawarcia umów o zorganizowanie prac interwencyjnych.
3) W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym naborze.

Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”.
I.

W ramach projektu będą organizowane następujące szkolenia grupowe:
1) Prawo jazdy kat. C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. B i mają ukończone
21 lat),
2) Operator koparki klasy III,
3) Operator koparko-ładowarki klasy III,
4) Operator spycharki klasy III,
5) Spawanie metodą MAG (135),
6) Pracownik magazynu z obsługą wózków widłowych,
7) Kurs na uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1KV.

II. „Kartę kandydata na szkolenie” (na jedno z powyższych szkoleń) należy składać
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, na sali obsługi
na stanowisku, na którym dana osoba jest obsługiwana w godzinach od 800 do 1300.
Nabór trwa do odwołania.

III. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne z ustalonym II profilem
pomocy:
1) osoby do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
 szkolenie rozpocznie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),

IV. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby bezrobotne niepełnosprawne.

V.

Szczegółowe informacje na temat organizacji szkoleń w „Planie szkoleń”.

VI. Ważne informacje dotyczące naboru:
1) W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru.
2) W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym naborze.
3) W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby bezrobotne, które w 2018 roku
uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Konińskim (IV)”.

Ogłoszenie o naborze – Szkolenia indywidualne osoby do 30 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków bezrobotnego
o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia w ramach projektu
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)”.
I.

Wnioski składają osoby bezrobotne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie, ul. Zakładowa 4, w pokoju 104, w godzinach od 8 00 do 1400. Nabór trwa
od 1 lutego 2018 roku do odwołania.

II. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne z ustalonym II profilem
pomocy:
1) osoby młode do 25 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
 szkolenie rozpocznie w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w PUP.
2) osoby w wieku od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),
III. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:
1) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
2) osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku
osób w wieku poniżej 25 lat,
 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej,
3) osoby bezrobotne niepełnosprawne.

IV. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje
i prowadzić do zdobycia kwalifikacji w zawodach wskazanych jako deficytowe
w powiecie zgodnie z dokumentem „Barometr zawodów” dostępnym na stronie:
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2018/koninski.15..335....2.5-4...0.1.1.335

V. Informacje merytoryczne dotyczące realizacji szkoleń – pokój 104, tel.: 63 247 78 43.

VI. Ważne informacje dotyczące naboru:
1) Wnioski należy składać na obowiązującym druku „Wniosku bezrobotnego
o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia” dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druk wniosku jest dostępny na stronie
www.konin.praca.gov.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
w pok. 104.
2) „Wnioski bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów
szkolenia” złożone przed ogłoszeniem niniejszego naboru, a które spełniają warunki
w nim określone zostaną rozpatrzone zgodnie z niniejszym naborem.
3) W razie nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej
kwocie niż planowana na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru.
4) W przypadku zmiany zasad realizacji przez Instytucję Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym naborze.

