
 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku Realizuje Projekt 
 pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)” 

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
 Europejskiego Funduszu Społecznego 

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
 Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej 
zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy 

w związku z epidemią COVID-19 w powiecie pułtuskim. 

Okres realizacji projektu w latach: 2021-2022. Całkowita wartość projektu wynosi: 4 345 281,71 zł. 
Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 3 476 225,37 zł. Projekt zakłada, że wsparcie w ramach projektu 
uzyska 365 osób, w tym 190 kobiet. Będą to osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie powiatu 
pułtuskiego zarejestrowane jako bezrobotne, w tym: 

• osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 
od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku), 

• osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem średnim lub niższym), 

• osoby w wieku 50 lat i więcej, 

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• kobiety, 

• bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia (nienależący do grupy osób: w wieku 
50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 
zawodowych, posiadający wykształcenie wyższe lub pomaturalne). 

 Założenia projektu: 

Forma wsparcia 
Liczba osób objęta wsparciem w okresie realizacji projektu 

2021 rok 2022 rok RAZEM 

Poradnictwo zawodowe 182 183 365 

Pośrednictwo pracy 144 144 288 

Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
28 27 55 

Staże 70 70 140 

Prace 
interwencyjne 

w jednostkach 
samorządu 

terytorialnego 
30 30 60 

u pracodawcy 
prywatnego 

30 30 60 

Refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy 

14 14 28 

Szkolenia 10 12 22 

 
Zakładane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą: 

• dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) – 44,3%, 

• dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60,4%. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.   
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