Działanie 8.1
w ramach RPO WKP 2014-2020
[projekt SZOOP - maj 2015]

Chełmno, 08.06.2015

OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY – EFS
Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

8i

Cele

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
poprzez działania powiatowych urzędów pracy
Cel szczegółowy:
Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 [w zakresie Działania 8.1]
Przyjęcie projektu SZOOP
[UCHWAŁA NR 19/596/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO z dnia 13 maja 2015 r.]

Przekazanie projektu SZOOP do MIiR – 19.05.2015

Uwagi z MIiR – 03.06.2015

Alokacja

Finansowanie ogółem na Działanie 8.1:

93 697 984 EUR
- wsparcie UE (85%): 79 643 286,40 EUR
- wkład krajowy (15%): 14 054 697,60 EUR

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy

Dla kogo?

Beneficjenci:
powiatowe urzędy pracy

Grupy docelowe:
• osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako
bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej
kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia*,
w szczególności należące do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
*Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin)

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149),
z wyłączeniem robót publicznych, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typy
projektów

Indywidualne Plany Działań,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
szkolenia zawodowe,
specjalistyczne kursy,
finansowanie studiów podyplomowych,
staże zawodowe,
doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy,
subsydiowane zatrudnienie,
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej.

Dziękuję za uwagę

