
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2020 kontynuuje realizację projektu 

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim 

(III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 

VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP 

– projekty pozakonkursowe. 

Wartość projektu w 2020 roku wynosi: 1 782 032,00 zł, w tym dofinansowanie             

w części EFS – 1 425 626,00 zł. 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia: 

 usługi w zakresie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 staże, 

 szkolenia (indywidualne), 

 prace interwencyjne. 

Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat     

i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie 

kozienickim. 

Grupę docelową projektu stanowi ogółem 382 osoby (267K, 115M) w wieku 30 lat            

i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie 

kozienickim, w tym: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby o niskich kwalifikacjach, 

 kobiety, 

 bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat. 

Szczegółowe warunki udziału w projekcie: 

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: 

- mieszkają w województwie mazowieckim w powiecie kozienickim, 

- mają 30 lat i więcej, 

- nie pracują i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy                    

w Kozienicach. 

Harmonogram realizacji projektu: 



Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. 

Koordynator projektu:  Magdalena Szumlak, 48 614 66 81 wew. 50,  

e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać pod 

numerem telefonu 48 614 66 81, wew. 46 - staże, 48 614 66 51 wew. 45 - szkolenia, 48 614 

66 51 wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 48 614 66 81 

wew. 50 – prace interwencyjne oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Prac  w Kozienicach – 

ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice. 

Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak 

najwyższej efektywności zatrudnieniowej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi 

dotyczącymi realizacji powyższych projektów). 

    

             

 


