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Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy Nr RPSW.10.01.00-26-0009/21 zawartej w dniu
26.02.2021 roku z Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym
rolę Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2022 roku realizuje projekt: „Aktywizacja zawodowa
osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (VII)"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:
- w 2021 r 2 187 804,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 1 859 634,01 zł - w 2022 r
2 274 850 96 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 1 933 623,32 zł. Projekt realizowany
będzie zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Celem
projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia,
pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Sandomierzu. Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie 319 osób powyżej 29 roku życia , w tym
186 kobiet i 133 mężczyzn, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Sandomierzu jako
bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z
poniższych kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. W projekcie zapewnia się możliwość
skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych
w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współprace w tym zakresie z działającymi na obszarze
realizacji projektu instytucjami pomocy, integracji społecznej i Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej
poprzez poinformowanie ich o realizacji projektu, zamieszczenie informacji o realizacji projektu na
swojej stronie internetowej.
Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów, wśród uczestników projektu co najmniej 30%
ogółu uczestników projektu tj. 97 osób (60 kobiet i 37 mężczyzn), stanowić będą osoby długotrwale
bezrobotne. W projekcie określono także minimalną liczbę miejsc dla osób z niepełnosprawnościami - 8
osób.
Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej uwzględniający zatrudnienie
na podstawie umowy o prace (przynajmniej na etatu na okres co najmniej 1 m-ca ) oraz
samozatrudnienie, dla wszystkich grup docelowych tj. dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym w
wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z
niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie 45%. W ramach projektu, dla każdego z
uczestników zaplanowano udzielenie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzez przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji
zawodowej: - staż (120 kobiet , 60 mężczyzn) - prace interwencyjne (40 kobiet, 31 mężczyzn) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (6 kobiet, 10 mężczyzn) - jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej (20 kobiet, 32 mężczyzn) która zostanie każdorazowo poprzedzona
identyfikacją potrzeb, pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego
uczestnika m in. poprzez opracowanie lub aktualizację istniejącego Indywidualnego Planu Działania.
Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy zgodnie z określonym dla tego uczestnika profilem
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pomocy, takiej która będzie odpowiadała na jego rzeczywiste możliwości i potrzeby, niezbędne w celu
poprawy jego sytuacji na rynku pracy. Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Aktywizacja
zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (VII)"
uzyskać można w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.
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