
                                                                                                                         

  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie żarskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

Okres realizacji projektu: od 1.01.2021 r. – 31.12.2022 r. 
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie żarskim. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30 roku 

życia, bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach jako osoby bezrobotne. Co najmniej 

60 % uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 
 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia, w tym w pierwszej 

kolejności zrekrutowane zostaną: 

 osoby długotrwale bezrobotne: 

 w wieku poniżej 25 roku życia, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy, 

 w wieku poniżej 25 do 30 roku życia, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 12 

miesięcy, 

 osoby z niepełnosprawnościami. 
 

Grupę docelową projektu stanowią również pracownicy podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane 

zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymują dofinansowanie do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla: 

 Odsetek osób bezrobotnych, nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które znalazły zatrudnienie – 59,5% 

 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach (do 

poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci, które znalazły zatrudnienie – 44% 

 

Wartość projektu ogółem - 2 580 665,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych w 

kwocie 2 174 984,47 zł, co stanowi 84,28%, z wkładu krajowego w kwocie 405 680,55 zł, co stanowi 15,72%. 
 

 
Zadania w projekcie: 

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 253 osób, które skorzystają z następujących form wsparcia: 

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 39 osób 

2. Refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 20 osób 

3. Prace interwencyjne – 60 osób 

4. Bon na zasiedlenie – 32 osoby 

5. Staże – 102 osób 
 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście lub telefonicznie w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żarach, ul. Mieszka I 15: 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacje kosztów wyposażenia i 

doposażenia stanowisk pracy – pok. 26, tel. (68) 479 13 65 

 Prace interwencyjne, Bon na zasiedlenie – pok. 14, tel. (68) 479 13 69 

 Staże – pok. 14, tel. (68) 479 13 68 

lub Filii PUP w Lubsku, ul. Pokoju 1c, tel. (68) 457 23 70. 


