Program Operacyjny
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

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
realizuje projekt:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (V)”
Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 8.095.794,16 zł,

599 szans dla bezrobotnych mieszkańców
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego
Dofinansowanie projektu z UE: 6.823.135,28 zł

Cele projektu:
− refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

25 osób

− nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez
uczestnictwo w stażach,

341 osób

− promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych poprzez wsparcie
w formie udzielenia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

169 osób

− objęcie usługami poradnictwa zawodowego,

535 osób

− objęcie usługami pośrednictwa pracy.

341 osób

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, w wieku 18-29 lat ze szczególnym
uwzględnieniem osób, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu –
NEET, w tym osób:
■ niepełnosprawnych,
■ długotrwale bezrobotnych
■ o niskich kwalifikacjach
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.

Osoby bezrobotne oraz pracodawców
zainteresowanych współpracą w ramach projektu

ZAPRASZAMY
➢ do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147:
■ doradcy klienta, parter – lewa strona,
■ refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, pokój 307 (III piętro),
tel. (52) 36-04-376,
■ środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: (parter), tel. (52) 36-04-370, (52) 36-04-368,
■ obsługa pracodawców, parter – prawa strona, tel. (52) 36-04-330, 36-04-333

■ koordynator projektu, pokój 212 (II piętro), Andżelika Ciżmowska, tel. (52) 36-04-349

➢ Do Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Koronowie:
■ ul. Pomianowskiego 1, parter, lokal 2, 86-010 Koronowo, tel. (52) 56-73-133

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BYDGOSZCZY
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147
tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
http://bydgoszcz.praca.gov.pl NIP 953-23-64-428

