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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy
Priorytet Inwestycyjny 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników
Cel szczegółowy działania - zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r.ż.
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.ż., osób z
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach
Działanie 8.1 - Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez
działania powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich:
„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)"
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych
powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w
Bydgoszczy i powiecie bydgoskim, w szczególności należących co najmniej do jednej z
poniższych grup: osób powyżej 50 r.ż, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób
długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu, dla
każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej
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poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego
uczestnika. Na tej podstawie PUP realizował będzie odpowiednio dobrane usługi i
instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 937 osób, w tym:
• podniesienie posiadanych lub nabycie nowych umiejetności i
kwalifikacji, pożądanych na rynku pracy poprzez uczestnictwo w
szkoleniach
W związku z osiągnięciem założonego limitu miejsc przeznaczonych
na realizację aktywnej formy w projekcie w 2019 roku rekrutacja
została zakończona!
• nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez
uczestnictwo w stażach
Rekrutacja w toku!
• promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych poprzez wsparcie
w formie udzielenia środków na podjęcie działalności
gospodarczej

• 132
osoby

• 533
osoby

• 272
osoby

Od 28.01.2020 r. przyjmowane są zapisy na spotkania organizacyjne
dla osób bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem jednorazowo
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Rekrutacja w toku!
• objęcie usługami poradnictwa zawodowego

• 937
osób

• objęcie usługami pośrednictwa pracy

• 665
osób

UCZESTNICY PROJEKTU:
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Bydgoszczy w wieku powyżej 29 roku życia, w szczególności
należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
osób powyżej 50 roku życia,
kobiet,
osób z niepełnosprawnościami,
osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy),
• osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, tzn. max.
wykształcenie ponadgimnazjalne).
•
•
•
•

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z
Doradcą Klienta w celu przedstawienia możliwego wsparcia .
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W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy byłym
uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w celu
tematycznym 9 RPO WK-P 2014-2020, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w
projekcie byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, o ile spełniają przesłanki
określone w kryterium dostępu, dotyczącym grupy docelowej projektu.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 365 654,00 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 7 960 806,00 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r.
Załączniki
Plakat RPO IV.pdf (pdf, 261 KB)
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