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Aktywizacja po 30 (2019) Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie gołdapskim. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1. poradnictwo 

zawodowe lub pośrednictwo pracy - 89 osób (57K/32M), 2. staż - 50 osób 3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 9 osób, 4. refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy - 10 osób, 6. prace interwencyjne - 20 osób. Projekt jest skierowany do bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Gołdapi jako bezrobotne, 

a jednocześnie należących co najmniej do jednej grupy: - długotrwale bezrobotni (20 osób), - osoby z niepełnosprawnościami (3 osoby), - osoby w wieku 50 lat i więcej (18 osób), - kobiety (57 

osób), - osoby o niskich kwalifikacjach (45 osób). Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo 

będą należały do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 

3). Rezultatem projektu będzie także podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu programu przez: - 41 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, - 5 osób 

długotrwale bezrobotnych, - 1 osobę z niepełnosprawnościami, - 6 osób w wieku 50 lat i więcej, - 15 osób o niskich kwalifikacjach. Ponadto w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej utworzonych zostanie 9 miejsc pracy.

RPWM.10.01.00-28-

0001/19

POWIAT GOŁDAPSKI/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W GOŁDAPI

893 972,14 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja osób powyżej 30 roku 

życia pozostających bez pracy w 

powiecie giżyckim (V)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w grupie co najmniej 122 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Giżycku, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które 

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 

kwalifikacjach. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań: Zad.1. Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe: 122 os., Zad.2. Staże: 31 os., Zad.3. Prace 

interwencyjne: 50 os., Zad.4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 21 os., Zad.5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej: 20 os. Uczestnikami/ uczestniczkami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zarejestrowane w PUP w Giżycku, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada 45% poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które należą dodatkowo do 

następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3. W ramach 

projektu wsparciem zostaną objęte (co najmniej): -122 os. bezrobotne, w tym min. 69 kobiet (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), -15 os. w wieku 50 lat i więcej, -4 os. z 

niepełnosprawnościami, -30 os. długotrwale bezrobotnych, -54 os. o niskich kwalifikacjach, -20 os., które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

RPWM.10.01.00-28-

0002/19

POWIAT GIŻYCKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY 

W GIŻYCKU

1 396 451,23 2019-01-01 2019-12-31

RPO - Aktywizacja osób od 30 roku 

życia w powiecie ostródzkim 

(2019)

Celem projektu, realizowanego w okresie 01.01.2019-31.08.2020, zgodnie z zasadami Wytycznych (…) w obszarze rynku pracy (…), jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób pow. 30 roku 

życia, pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim. Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie obejmujące formy pomocy zidentyfikowane u niego jako niezbędne celem poprawy sytuacji 

na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Proponowane wsparcie: - obejmuje usługi i instrumenty rynku pracy określone w Ustawie o promocji…, tj.: szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, 

staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie zatrudnienia osób pow. 50 lat, - poprzedzone jest identyfikacją potrzeb 

uczestnika (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika Indywidualnego 

Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a Ustawy o promocji…., - jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, 

doświadczenia, zdolności i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Przewiduje się aktywizację zawodową wyłącznie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Ostródzie, 

w rozumieniu, sposobie i na zasadach Ustawy o promocji…, tj. wsparcie kierowane jest do bezrobotnych: a) w wieku 30 lat i więcej, którzy jednocześnie są: długotrwale bezrobotni (bez pracy 

nieprzerwanie przez okres 12 mcy), z niepełnosprawnościami (aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), pow. 50 roku życia, osobami o niskich kwalifikacjach (wykształcenie poziomu 

do ISCED 3 włącznie), kobietami, b) mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie są bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Główny rezultat projektu sprowadza się do podjęcia 

zatrudnienia. Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 45% dla osób z pkt. a) i min. 60% dla osób z pkt. b).

RPWM.10.01.00-28-

0003/19

POWIAT OSTRÓDZKI/PUP W OSTRÓDZIE 3 080 330,55 2019-01-01 2020-08-31

Aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku powyżej 30 roku życia w 

powiecie działdowskim (II)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 273 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie działdowskim. Projekt przewiduje aktywizację zawodową osób z wymienionej 

kategorii wiekowej z wykorzystaniem instrumentów służących zdobywaniu doświadczenia zawodowego, umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabywaniu praktycznych umiejętności w 

zakresie wykonywania konkretnych zawodów oraz rozwojowi zatrudnienia i samozatrudnienia. W ramach planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Grupą docelową projektu będą osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: - osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby 

długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie zaplanowane zostało dla 273 osób – dla 170 wykonana zostanie usługa pośrednictwa pracy, po czym skierowane zostaną na 

staż, dla 58 przewidziane zostało poradnictwo zawodowe oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i dla 45 pośrednictwo pracy oraz refundacja kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Efektem zastosowanych działań będzie zwiększenie aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy, zdobycie przez bezrobotnych nowych 

umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia. 

RPWM.10.01.00-28-

0004/19

POWIAT DZIAŁDOWSKI/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W DZIAŁDOWIE

3 121 144,03 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

więcej pozostających bez pracy w 

powiecie iławskim w roku 2019

Celem głównym jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie iławskim w 2019 roku. W ramach projektu będą realizowane następujące 

zadania: Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe dla wszystkich 139 uczestników projektu. Ponadto zostaną zorganizowane: - Prace interwencyjne (58 os.) - Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (16 os.) - Dotacje na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy (37 os.) - Szkolenia (28 os.), w tym 11 os. zostanie skierowanych na szkolenia, po których będą mogli 

uzyskać kwalifikacje- zakłada się, że 9 z nich takie kwalifikacje uzyska- (reszta, tj. 17 os. będzie miała szanse na uzyskanie kompetencji). Na wszystkich formach będzie 139 os., Grupa docelowa to 

os. bezrobotne (min. 80 K) zarejestrowane w PUP Iława, w wieku 30 lat i więcej i należące do jednej z grup: os. długotrwale bezrobotne, os. niepełnosprawne, os. pow. 50 r.ż., kobiety oraz os. o 

niskich kwalifikacjach. Dodatkowo w ramach ogólnej liczby uczestników dopuszcza się udział w projekcie mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do powyższej kategorii osób. Będą oni 

mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych i zdobycia kwalifikacji albo kompetencji. Szacuje się udział w projekcie 10 takich mężczyzn co przy wymaganej dla nich efektywności 

zatrudnieniowej 60% powinno zaowocować minimum 6 podjęciami pracy. Efekty: - liczba os. bezrobotnych objętych wsparciem- 139 - liczba os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem – 

17 - liczba os. z niepełnosprawnościami objętych wsparciem- 6 - liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem- 8 - liczba os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 40 - 

liczba os., które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej- 16 Okres realizacji projektu:01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

RPWM.10.01.00-28-

0005/19

POWIAT IŁAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY 

W IŁAWIE

1 249 421,56 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja osób w wieku powyżej 

30 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie braniewskim(V)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku powyżej 30 roku życia (os. długotrwale bezrobotne, os.z 

niepełnosprawnościami, os. starsze w wieku powyżej 50 roku życia, os. o niskich kwalifikacjach, kobiety). Projekt realizowany będzie na terenie powiatu braniewskiego Okres realizacji projektu 

01.01.2019-31.12.2019, rekrutacja uczestników do 31.12.2019. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby opisane wyżej, którym zostanie przeprowadzona analiza predyspozycji i 

problemów zawodowych poprzez usługę pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. Każdorazowo przygotowane zostaną IPD,o których mowa w art.2 ust.1 pkt 10a i art 34a ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inny dokument pełniącego analogiczna funkcję, a dla osób które je posiadają zostaną one zaktualizowane. Każdy uczestnik otrzyma ofertę 

wsparcia, obejmująca takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy. Planowany zakres wsparcia to następujące zadania: 

staże dla76 osób Uczestnikom odbywającym staż będziemy refundować częściowy zwrot opieki na dzieckiem do lat 7.Wpłata jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej dla 

20osób. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 40osób oraz prace interwencyjne zorganizowane dla 112osób .W ramach projektu planujemy zaktywizować 

248osób133K/115M Dzięki zastosowanym instrumentom wsparcia stworzone zostaną warunki oraz pomoc w podjęciu zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy.Uczestnicy projektu 

zostaną objęci również usługą pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego.

RPWM.10.01.00-28-

0006/19

POWIAT BRANIEWSKI/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W BRANIEWIE

2 509 540,23 2019-01-01 2019-12-31

Lista projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy

Działanie 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie



RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości 

i ożywienie rynku pracy powiatu 

szczycieńskiego (2019)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie szczycieńskim. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 

czerwca 2020 r. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez aktywizację zawodową 200 osób bezrobotnych, opartą na realizacji następujących usług i instrumentów rynku pracy: 1) szkolenia 

prowadzące do nabycia lub uzupełnienia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych - 40 osób, 2) staże umożliwiające uzyskanie doświadczenia zawodowego - 20 osób, 3) subsydiowanie 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 130 osób, 4) refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy - 15 osób, 5) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 25 osób. Więcej niż 

jedną formą wsparcia zostanie objętych 30 osób. Projektem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Szczytnie, należące przynajmniej do jednej z wymienionych niżej kategorii osób: - długotrwale bezrobotni - min. 50 osób, - osoby z niepełnosprawnościami - min. 8 osób, - osoby starsze w wieku 

50 lat i więcej - min. 20 osób, - kobiety - min. 102 osoby, - osoby o niskich kwalifikacjach - min. 120 osób. Rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez min. 45% 

uczestników projektu.

RPWM.10.01.00-28-

0007/19

POWIAT SZCZYCIEŃSKI / POWIATOWY URZĄD 

PRACY W SZCZYTNIE

1 762 581,04 2019-01-01 2020-06-30

Aktywizacja zawodowa osób w 

wieku powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w 

powiecie węgorzewskim (V)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 137 os. Bezrob. W wieku powyżej 30 r.ż. w powiecie węgorzewskim. W ramach projektu będą realizowane zadania: pośrednictwo pracy/ 

poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne, środki na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Grupą docelową projektu są os. Bezrob. Powyżej 30 r.ż., spełniające warunki udziału we wsparciu zgodnie z ustawą o promocji zatr. I 

instytucjach rynku pracy oraz co najmniej jedno z poniższych kryteriów: os. Długotr. Bezrob., os. Z niepełnosprawnościami, os. Powyżej 50 r.ż., kobiety, os. O niskich kwalifikacjach. Głównym 

rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 45 % uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie, przerwali udział z powodu podjęcia pracy lub podjęli pracę ale 

kontynuują udział w projekcie. W ramach projektu zakłada się, że wsparciem zostanie objętych 137 osób bezrobotnych w podziale: - 58 os.- staże, - 66 os.- prace interwencyjne, - 5 os.- 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - 2 os.- praca w ramach utworzonych stanowisk pracy w spółdzielni socjalnej, - 6 os.- praca w ramach refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy. Prace interwencyjne, zatrudnienie w ramach utworzenia stanowisk pracy oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i staże 

pozwolą nabyć doświadczenie zawodowe, co zwiększy szanse bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia. Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej pozwoli na rozwój lokalnego rynku 

pracy, jednocześnie oferując nowe miejsca pracy. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zakłada się: - 48 os.długotrwale bezrobotnych - 4 os.z niepełnosprawnościami - 36 os.powyżej 50 r.ż. - 

83 os. O niskich kwalifikacjach okres realizacji projektu: 01.01.2019 -31.12.2019

RPWM.10.01.00-28-

0008/19

POWIAT WĘGORZEWSKI/ POWIATOWY URZĄD 

PRACY W WĘGORZEWIE

1 221 869,78 2019-01-01 2019-12-31

Aktywni powyżej 30 roku życia (V) Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy, w wieku 30 lat i więcej (os. długotrwale bezrobotne, 

os. z niepełnosprawnościami, os. starsze w wieku powyżej 50 lat i więcej, os. o niskich kwalifikacjach, kobiety). W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 67 osób spełniających kryteria 

udziału w projekcie.Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci: -pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego - 67 osób, -stażu - 21 osób, -jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej- 12 osób, -zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych- 22 osoby, -podjęcia zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy - 

12 osób. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 45% przez osoby 

bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: -osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, -osoby z niepełnosprawnościami, -osoby długotrwale 

bezrobotne, -osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED 3 -kobiety. Wsparcie oferowane uczestnikom obejmie usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielenie wsparcia w projekcie uczestnikom każdorazowo będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb, w tym m.in. 

opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu wynikających z ich 

aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Na tej podstawie każdy uczestnik otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą 

takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

RPWM.10.01.00-28-

0009/19

POWIAT NIDZICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY 

W NIDZICY

789 829,02 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja osób w wieku powyżej 

30 lat pozostających bez pracy w 

powiecie mrągowskim (V)

Celem projektu, który będzie realizowany w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie mrągowskim 

poprzez objęcie wsparciem 118 os. (55K/63M) zarejestrowanych w PUP Mrągowo jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób długotrwale 

bezrobotnych (co najmniej 20), osób z niepełnosprawnościami (co najmniej 4), osób starszych w wieku pow. 50 r.ż. (co najmniej 10), osób o niskich kwalifikacjach (co najmniej 70), kobiet (co 

najmniej 55). Udzielenie wsparcia każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestn. (w tym m.in. potrzeb szkoleniowych) oraz opracowaniem/aktualizacja IPD wraz z usługą 

pośredn.pracy/poradn.zawod. Każdemu uczestn. proj. przyznana zostanie taka forma pomocy z katalogu usług i instrumentów określ. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, z wyłączeniem robót publicznych, która zostanie u nich zidentyfikowana jako niezbędna w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowana będzie do 

indywidualnych potrzeb, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu: staż (40 miejsc), szkolenie (10 

miejsc), prace interwencyjne (10 miejsc) wyposaż./doposaż. stanowiska pracy (29 miejsc), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (29 miejsc). Efekty proj.: osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 45% dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo należą do następujących grup: os. w wieku 50 lat i więcej, kobiet, os. 

z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrob., os. z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3. Po opuszczeniu programu pracować będzie (w tym na własny rachunek) co najmniej 68 os., 

zaś kwalifikacje uzyska 7 os. W ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej utworzonych zostanie 29 miejsc pracy.

RPWM.10.01.00-28-

0010/19

POWIAT MRĄGOWSKI/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W MRĄGOWIE

1 461 909,06 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja zawodowa osób w 

wieku powyżej 29 roku życia w 

powiecie lidzbarskim (V)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, pow.50 roku życia, 

niskowykwalifikowane, kobiety) pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim oraz podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji przez bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat którzy nie 

należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywid. potrzeb uczestników. 

Planowany zakres wsparcia to staże (64 os.), szkolenia grupowe i indywidualne (38 os.), prace interwencyjne (100 os.), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10 os.), 

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (10 os.). Uczestnikami będą osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, dodatkowo spełniające co najmniej jedno z nw. kryteriów: osoby długotrwale bezrob., osoby z niepełnospr., osoby powyżej 50 r. ż., kobiety, osoby niskowykwalifikowane oraz 

bezrob. mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrob. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udzielenie wsparcia w ramach projektu 

poprzedzone będzie identyfikacją indywid. potrzeb każdego uczestnika projektu oraz opracowaniem/aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym 

mowa w art.2 ust.1 pkt.10a i art.34a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania skierowane będą do 222 osób bezrob. z ww. grup, wśród których 29,28% stanowić będą 

os. dł. bezrob. oraz 2,25% os. z niepełnospr. Efektem projektu będzie uzyskanie kwalif. zawodowych, nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie (staże) co z kolei zwiększy szanse na 

zatrudnienie. Prace interw. i refundacje kosztów wyposażenia lub dop. stanowiska pracy zwiększą możliwość podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a działalność gosp.samozatrudnienia.

RPWM.10.01.00-28-

0011/19

POWIAT LIDZBARSKI/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

1 817 244,19 2019-01-01 2020-03-31

Aktywizacja zawodowa osób w 

wieku 30 lat i więcej pozostających 

bez pracy w powiecie kętrzyńskim 

II

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie,które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada 

objęcie wsparciem 259 osób. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: szkolenia dla 42 uczestników, staże dla 52 uczestników, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej dla 40 uczestników, prace interwencyjne dla 85 uczestników oraz dla 40 uczestników wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Projekt zakłada poziom efektywności 

zatrudnieniowej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo należą do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami na poziomie co najmniej 45%. Projekt będzie realizowany od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

RPWM.10.01.00-28-

0012/19

POWIAT KĘTRZYŃSKI/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W KĘTRZYNIE

2 784 364,81 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja w powiecie 

bartoszyckim osób bezrobotnych 

od 30 roku życia V

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie zatrudnienia głównie wśród osób bezrobotnych (zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 

lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP należące do osób bezrobotnych w wieku 30 lat 

i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W szkoleniach oprócz wyżej wymienionych kryteriów dodatkowo dodano nowe założenie tj. bezrobotny mężczyźni w wieku 30-49 lat, 

który nie należy do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu będą realizowane takie zadania jak : - staże – przewidziane dla 

60 uczestników; - szkolenia – 32 uczestników; - dotacje dla bezrobotnych – 26 uczestników; - doposażenie stanowiska pracy – 25 uczestników; - prace interwencyjne – 56 uczestników. Łącznie w 

ramach realizowanego projektu wsparcie objętych zostanie 199 uczestników. Prowadzone będą też takie formy jak pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe – przy czym uznawane będą 

sytuacje gdzie uczestnik posiadał taką formę wsparcia przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019-31.12.2020 rekrutacja prowadzona będzie do 

31.12.2020 r. 

RPWM.10.01.00-28-

0013/19

POWIAT BARTOSZYCKI/ POWIATOWY URZĄD 

PRACY W BARTOSZYCACH

2 664 684,05 2019-01-01 2020-12-31



Aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30 lat i więcej w mieście 

Elblągu i powiecie elbląskim-2019

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 507 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby 

pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP należące do następujących kategorii: 1. Osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy, tj.: a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne e) osoby o niskich kwalifikacjach. 2. 

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2018 r. zaplanowano następujące 

formy wsparcia: • staże – 272 osoby, • szkolenia – 50 osób, • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) – 25 osób, • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowisk pracy – 115 osób, • prace interwencyjne – 45 osób. Ogółem w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ogółem 507 osób. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej dla: • osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo należą do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej co najmniej 45%, • dla mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie 

należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy co najmniej 60%. Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2019 r.

RPWM.10.01.00-28-

0014/19

GMINA MIASTO ELBLĄG/POWIATOWY URZĄD 

PRACY W ELBLĄGU

5 496 700,54 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

powyżej pozostających bez pracy w 

powiecie nowomiejskim (V)

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rekrutacja do projektu zostanie zakończona przed 31 grudnia 2019 r. Planuje 

się, że w 2019 w projekcie roku wezmie udział 119 osób w wieku 30 lat i powyżej w następujących formach wsparcia: 1. Doradztwo zawodowe lub pośrednictwo pracy - 119 osób (wszyscy 

uczestnicy projektu) 2. Szkolenia bezrobotnych – 6 osób; 3. Staże dla bezrobotnych - 45 osób; 4. Prace interwencyjne - 35 osób; 5. Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej - 18 

osób; 6. Refundacja doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – 15 osób. Produkty projektu to objęcie wsparciem w programie 119 osób bezrobotnych z tego 18 osób 

podejmie działalność gospodarczą w ramach otrzymanych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Efektywność zatrudnieniowa tj. odsetek osób podejmujących pracę po 

zakończeniu udziału w projekcie, wyniesie 45%. Oznacza to trwałe zatrudnienie dla 54 osób. Szkolenia realizowane w ramach projektu będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 

potencjałem konkretnego uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego rynku pracy. Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

RPWM.10.01.00-28-

0015/19

POWIAT NOWOMIEJSKI / POWIATOWY URZĄD 

PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

1 258 818,43 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja zawodowa osób w 

wieku 30 lat i więcej pozostających 

bez pracy w powiecie olsztyńskim 

w 2019/2020 roku

Celem interwencji jest zwiększenie zatrudnienia wśród: osób bezrobotnych,zarejestrowanych w UPPO, w wieku pow. 30rż (osoby długotrwale bezrobotne,osoby z niepełnosprawnościami,osoby 

starsze w wieku pow.50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach,kobiety- min. 80%) oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,którzy nie należą do kategorii os. bezrob. znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (grupa ta dot. wyłącznie szkoleń, a jej udział w projekcie nie jest obligatoryjny).Grupa docelowa- osoby, o których mowa w celu interwencji.Status na 

rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.Wybór gr. docelowej jest zgodny z SZOOP RPOWiM2014-2020, a cel projektu jest zgodny z celem RPO WiM2014-2020 w 

zakresie Działania10.1.Realizacja projektu(w tym rekrutacji):01.01.2019r.-30.06.2020r.Zaktywizowanych zostanie 403os.Plan wsparcia(zadania)to:staże dla 189os.,szkolenia (zgodne z kryterium 

merytorycznym-specyficznym obligatoryjnym nr 4) dla 88os.Spośród 88 uczestników szkoleń indy. i grup.(kwalifikacyjne lub kompetencyjne) 36os. ukończy szkoleniazawodowe,a 12 os. uzyska 

kwalifikacje do 4 tyg od zakończenia udziału w projekcie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 67os.,doposażenie/wyposażenie stanow. pracy dla 14os, pr interwencyjne 

dla 45os.Uczestnicy objęci będą usługą pośred. pracy lub poradnictwa zaw.Udział w projekcie pozwoli uzyskać kwalif. lub kompetencje(zgodnie z kryterium merytorycznym-specyficznym-

obligatoryjnym nr 2). Pozwoli nabyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy -wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy(staże),co zwiększy szansę na 

znalezienie pracy.Dzięki pracom interwencyjnym,dopos./wypos. st.pracy i jednorazowym środkom na podjęcie dział.gosp. os.bezrob. stwarza się warunki oraz pomoc w podjęciu 

zatrudnienia/samozatrudnienia.Efektem projektu będą wskaźniki produktu i rezultatu-patrz 3.1.1

RPWM.10.01.00-28-

0016/19

POWIAT OLSZTYŃSKI/URZĄD PRACY POWIATU 

OLSZTYŃSKIEGO

3 784 979,57 2019-01-01 2020-06-30

Aktywizacja zawodowa osób w 

wieku 30 lat i więcej pozostających 

bez pracy w Olsztynie w 2019/2020 

roku

Celem interwencji jest zwiększenie zatrudnienia wśród:osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP, w wieku powyżej 30 roku życia (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety-min.80%) oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat którzy nie należą do 

kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (grupa ta dotyczy wyłącznie szkoleń a jej udział w projekcie nie jest obligatoryjny). Grupa docelowa: 

osoby, o których mowa w celu interwencji. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.Wybór grupy doc. jest zgodny z SZOOP RPO WiM 2014-2020, a cel 

projektu jest zgodny z celem RPOWiM 2014-2020 w zakresie Działania 10.1.Realizacja projektu (w tym rekrutacja):01.01.2019r.-30.06.2020r.Zaktywizowanych zostanie 226 osób bezrobotnych. 

Plan wsparcia(zadania) to: staże dla 114 os., szkolenia(zgodne z kryterium merytorycznym-specyficznym obligatoryjnym nr 4) dla 15 osób(kompetencje lub kwalifikacje), spośród 15 uczestników 

szkol. -7 os. ukończy szkol.zaw. a 3 os. uzyskają kwalifikacje do 4 tyg.od zak.udziału w proj. jednorazowe środki na podjęcie dział. gosp. dla 56 os.,doposażenie/ wyposażenie stanow. pracy dla 25 

os, prace interwencyjne dla 16 osób. Uczestnicy objęci będą usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Udział w projekcie pozwoli uzyskać kwal. lub komp-zgodnie z kryterium 

merytorycznym-specyficznym obligatoryjnym nr 2. Pozwoli nabyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy-wykonywania zadań w miejscu pracy, beznawiązywania stosunku pracy (staże), 

co zwiększy szansę na podjęcie pracy. Dzięki pracom interwencyjnym, dop/wyp st. pracy i jednorazowym środkom na podjęcie dział.gospod. os. bezrob. stwarza się warunki oraz pomoc w 

podjęciu zatrudnienia/samozatrudnienia.

RPWM.10.01.00-28-

0017/19

GMINA MIASTO OLSZTYN/MIEJSKI URZĄD 

PRACY W OLSZTYNIE

2 612 637,53 2019-01-01 2020-06-30

Aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w 

powiecie oleckim (V)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 157 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie oleckim. Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2019r. 

Uczestnikami projektu będą 157 (82K,75M) osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: a) osoby starsze w 

wieku 50 lat i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie 

należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty 

aktywizacji zawodowej poprzedzi identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt. 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o 

których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: - staże - 42 osoby, - prace interwencyjne -70 osób, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 35 

osób, - szkolenia zawodowe - 10 osób. Projekt zakłada osiągniecie co najmniej 45% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo 

należą do następujących grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, - osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, 

oraz co najmniej 60% w stosunku do bezrobotnych mężczyzny w wieku 30-49 lat, który nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

RPWM.10.01.00-28-

0018/19

POWIAT OLECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W 

OLECKU

1 598 756,53 2019-01-01 2019-12-31

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

powyżej pozostających bez pracy w 

powiecie ełckim (V)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej ( tj. od dnia 30 urodzin ) w powiecie ełckim. W ramach projektu wsparciem zostanie objęta 

grupa 301 osób bezrobotnych mieszkańców pow. ełckiego w wieku 30 lat i więcej, a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z kryteriów tj. os. długotrwale bezrobotne, os. z 

niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 roku życia, kobiety, os. niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach). Termin rekrutacji grupy uczestników będzie trwał do 30.06.2020 r. 

Uszczegóławiając planuje się objęcie wsparciem co najmniej 30 osób długotrwale bezrobotnych, 6 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 28 os. po 50 roku życia oraz min. 71 os. z 

niskimi kwalifikacjami. Zadania jakie chcemy realizować w ramach projektu to m.in. pośrednictwo pracy, którym objęci będą wszyscy uczestnicy projektu tj. 301 os., mające na celu 

zidentyfikowanie problemów os.bezrobotnych i ukierunkowanie ich na zaplanowane w projekcie formy wsparcia, co znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym Indywidualnym Planie Działania. 

Inne zadania, jakie będą realizowane w ramach projektu to staże zawodowe dla 140 os., prace interwencyjne dla 61 os., dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 30 os., refundacje 

wyposażenia stanowisk pracy dla 50 os. oraz szkolenia dla 20 os. Wybór tej grupy wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych działań na rzecz osób bezrobotnych, które mają problemy ze 

znalezieniem pracy. Wolny rynek, silna konkurencja a także coraz powszechniejsza forma płatnej edukacji stawiają grono osób w obliczu rzeczywistości, która niesie konieczność sprostania 

wysokim wymaganiom pracodawców odnośnie kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności niezbędnych w pracy.

RPWM.10.01.00-28-

0019/19

POWIAT EŁCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W 

EŁKU

2 925 514,02 2019-01-01 2020-06-30

Aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w 

powiecie piskim (V)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 244 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim. W projekcie planujemy uczestników objąć wsparciem w ramach: 

pośrednictwa pracy lub/i poradnictwa zawodowego, stażu, prac interwencyjnych, szkoleń, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu i zostanie poprzedzone identyfikacją potrzeb 

uczestnika. Uczestnik otrzyma ofertę wsparcia obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane (m.in. za pomocą IPD) u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku 

pracy lub uzyskania zatrudnienia i będą zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu piskiego zarejestrowanych w 

PUP w Pisz w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: - osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby 

długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach, oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej: - 45% osób w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo 

należą do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami; - 60% mężczyzn w wieku 30-

49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

RPWM.10.01.00-28-

0020/19

POWIAT PISKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W 

PISZU

1 718 777,04 2019-01-01 2020-03-31


