
 
 
 

 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt „Aktywni mogą więcej” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, 

Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 6.1. 

 

Okres realizacji projektu: od 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku 30 lat i 

więcej, pozostających bez pracy w powiecie żarskim. W ramach działania planowane jest 

podniesienie zdolności do zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami, osób 

długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach. 

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44,3% 

uczestników spośród grupy 133 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych 

w PUP. W projekcie realizowane jest również wsparcie wynikające z ustawy COVID-19, 

którym objęte zostanie 311 osób. 

 

Wartość projektu ogółem w 2020 roku - 2 520 801,44 zł,                                                                         
w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych w kwocie 2 142 681,22 zł, co stanowi 

85%, z wkładu krajowego w kwocie 378 120,22 zł, co stanowi 15%. 

 

Zadania w projekcie: 

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 431 osób, które skorzystają z następujących form 

wsparcia: 

1. Indywidualny Plan Działania – 133 osoby 

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 39 osób 

3. Refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 15 osób 

4. Prace interwencyjne – 23 osoby 

5. Szkolenia – 11 osób 

6. Staże – 45 osób 

7. Instrumenty dofinansowania – COVID-19 – 311 os. 

 

 

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, Szkolenia – 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. 

 

 


