
Lp. Nazwa projektu Na co Dla kogo
Data rozpoczęcia 

rekrutacji

Data zakończenia 

rekrutacji 
Link do projektu Dane kontaktowe

1.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 

lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie olsztyńskim w 2021/2022 roku

Pośrednictwo Pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Szkolenia

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Prace interwencyjne

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy (dot. wyłącznie szkoleń).

01.01.2021 31.12.2022

https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-

/14798486-projekt-pn-aktywizacja-

zawodowa-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-

pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-

olsztynskim-w-2021-2022-roku

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn

Agnieszka Lidman

tel: 89 537 28 99

e-mail: a.lidman@olsztyn.uppo.gov.pl

2.

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 

roku życia pozostających bez pracy w 

powiecie piskim (VII)

Pośrednictwo Pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Szkolenia

Prace interwencyjne

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-

2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2

oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=norma

l&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_

r_p_564233524_resetCur=true&_101_INS

TANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=1

1142007

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

ul. 12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2

Violetta Kossakowska

tel. 87 425 24 35

e-mail: 

violetta.kossakowska@pisz.praca.gov.pl

3.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

powyżej pozostających bez pracy w 

powiecie ełckim (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Prace interwencyjne

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Szkolenia

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osobyw wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://elk.praca.gov.pl/-/14901638-

powiatowy-urzad-pracy-w-elku-od-01-01-

2021-r-do-31-12-2022-r-realizuje-projekt-

aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-

powyzej-pozostajacych-bez-pr

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk

Paulina Misiun-Bujko

 tel.: 87 629 02 10

e-mail: p.misiun-bujko@pup.elk.pl

4.

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 

roku życia pozostających bez pracy w 

powiecie oleckim (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://olecko.praca.gov.pl/-/14863925-

informacja-o-realizacji-projektu-

aktywizacja-zawodowa-osob-powyzej-30-

roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-

powiecie-oleckim-vii-

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

Paweł Modrakowski

tel: 87 520 30 78

 e-mail: p.modrakowski@pup.olecko.pl

5.

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 30 roku życia w powiecie 

działdowskim (IV)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-

efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_st

ate=maximized&p_p_mode=view&p_p_c

ol_id=column-

1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=

%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId

=1717613&_15_articleId=14797275

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

ul. Chopina 6, 13-200 Działdowo

Ewa Spychalska

tel: 23 697 59 25

e-mail: efs@pupdzialdowo.pl

Lista projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-/14798486-projekt-pn-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-olsztynskim-w-2021-2022-roku
https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-/14798486-projekt-pn-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-olsztynskim-w-2021-2022-roku
https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-/14798486-projekt-pn-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-olsztynskim-w-2021-2022-roku
https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-/14798486-projekt-pn-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-olsztynskim-w-2021-2022-roku
https://uppolsztyn.praca.gov.pl/-/14798486-projekt-pn-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-olsztynskim-w-2021-2022-roku
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://pisz.praca.gov.pl/rpo-wm-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_myfTpEc2oy51&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_myfTpEc2oy51_navCategoryId=11142007
https://elk.praca.gov.pl/-/14901638-powiatowy-urzad-pracy-w-elku-od-01-01-2021-r-do-31-12-2022-r-realizuje-projekt-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pr
https://elk.praca.gov.pl/-/14901638-powiatowy-urzad-pracy-w-elku-od-01-01-2021-r-do-31-12-2022-r-realizuje-projekt-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pr
https://elk.praca.gov.pl/-/14901638-powiatowy-urzad-pracy-w-elku-od-01-01-2021-r-do-31-12-2022-r-realizuje-projekt-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pr
https://elk.praca.gov.pl/-/14901638-powiatowy-urzad-pracy-w-elku-od-01-01-2021-r-do-31-12-2022-r-realizuje-projekt-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pr
https://elk.praca.gov.pl/-/14901638-powiatowy-urzad-pracy-w-elku-od-01-01-2021-r-do-31-12-2022-r-realizuje-projekt-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pr
https://olecko.praca.gov.pl/-/14863925-informacja-o-realizacji-projektu-aktywizacja-zawodowa-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-oleckim-vii-
https://olecko.praca.gov.pl/-/14863925-informacja-o-realizacji-projektu-aktywizacja-zawodowa-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-oleckim-vii-
https://olecko.praca.gov.pl/-/14863925-informacja-o-realizacji-projektu-aktywizacja-zawodowa-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-oleckim-vii-
https://olecko.praca.gov.pl/-/14863925-informacja-o-realizacji-projektu-aktywizacja-zawodowa-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-oleckim-vii-
https://olecko.praca.gov.pl/-/14863925-informacja-o-realizacji-projektu-aktywizacja-zawodowa-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-oleckim-vii-
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275
https://dzialdowo.praca.gov.pl/programy-efs/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=1717613&_15_articleId=14797275


6.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

powyżej pozostających bez pracy w 

powiecie nowomiejskim (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Szkolenia

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://nowemiastolubawskie.praca.gov.

pl/-/14894508-aktywizacja-osob-w-wieku-

30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pracy-

w-powiecie-nowomiejskim-vii-

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 

Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie

Zbigniew Pielak

tel: 56 472 42 96

e-mail: zpielak@poczta.internetdsl.pl

7.

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat 

pozostających bez pracy w powiecie 

mrągowskim (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Szkolenia

Prace interwencyjne

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://mragowo.praca.gov.pl/-

/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-

powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-

w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-

wspolfinansowany-ze-srodkow-

europejskiego-f

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo

Magdalena Jędrzejczyk

tel. 89 743 35 15

e-mail: 

magdalena_jedrzejczyk@pupmragowo.pl

8.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 

lat i więcej pozostających bez pracy w 

powiecie kętrzyńskim IV

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

 Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://ketrzyn.praca.gov.pl/-/14819683-

informacja-o-realizacji-projektu-w-

ramach-rpo-wim-2021-2022
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn

Dorota Sławińska 

tel: 89 752 57 48

e-mail: 

dorota.slawinska@ketrzyn.praca.gov.pl

9.

RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i 

ożywienie rynku pracy powiatu 

szczycieńskiego (2021-2022)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Prace interwencyjne

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Doposażenie stanowiska pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

http://pup.szczytno.pl/urzad_pracy/RPO

_2021-2022.html Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

ul. Wincentego Pola 4, 12-100 Szczytno

Małgorzata Jóźwiak

tel: 89 621 77 15

e-mail: 

malgorzata.jozwiak@pup.szczytno.pl

10.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 

powyżej 29 roku życia w powiecie 

lidzbarskim (VII)

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Szkolenia

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Prace interwencyjne

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy.

01.01.2021 31.12.2022

https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/-

/14890187-aktywizacja-zawodowa-osob-

w-wieku-powyzej-29-roku-zycia-w-

powiecie-lidzbarskim-vii-

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku 

Warmińskim

ul. Dębowa 8

11-100 Lidzbark Warmiński

Monika Kamińska

tel. 89 524 98 39

e-mail: m.kaminska@puplidzbark.pl

11.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie 

iławskim w latach 2021 i 2022

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Szkolenia

Prace interwencyjne

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy (dot. wyłącznie szkoleń).

01.01.2021 31.12.2022

https://ilawa.praca.gov.pl/rynek-

pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

ul. 1 Maja 8B, 14-200 Iława

Witold Krotowski

tel. 89 649 55 02 wew. 257

e-mail: w.krotowski@pup.ilawa.pl

https://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/-/14894508-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-nowomiejskim-vii-
https://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/-/14894508-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-nowomiejskim-vii-
https://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/-/14894508-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-nowomiejskim-vii-
https://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/-/14894508-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-powyzej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-nowomiejskim-vii-
https://mragowo.praca.gov.pl/-/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-f
https://mragowo.praca.gov.pl/-/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-f
https://mragowo.praca.gov.pl/-/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-f
https://mragowo.praca.gov.pl/-/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-f
https://mragowo.praca.gov.pl/-/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-f
https://mragowo.praca.gov.pl/-/14741305-aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-lat-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mragowskim-vii-projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-f
https://ketrzyn.praca.gov.pl/-/14819683-informacja-o-realizacji-projektu-w-ramach-rpo-wim-2021-2022
https://ketrzyn.praca.gov.pl/-/14819683-informacja-o-realizacji-projektu-w-ramach-rpo-wim-2021-2022
https://ketrzyn.praca.gov.pl/-/14819683-informacja-o-realizacji-projektu-w-ramach-rpo-wim-2021-2022
http://pup.szczytno.pl/urzad_pracy/RPO_2021-2022.html
http://pup.szczytno.pl/urzad_pracy/RPO_2021-2022.html
https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/-/14890187-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-powyzej-29-roku-zycia-w-powiecie-lidzbarskim-vii-
https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/-/14890187-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-powyzej-29-roku-zycia-w-powiecie-lidzbarskim-vii-
https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/-/14890187-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-powyzej-29-roku-zycia-w-powiecie-lidzbarskim-vii-
https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/-/14890187-aktywizacja-zawodowa-osob-w-wieku-powyzej-29-roku-zycia-w-powiecie-lidzbarskim-vii-
https://ilawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty
https://ilawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty


12.
Aktywizacja w powiecie bartoszyckim 

osób bezrobotnych od 30 roku życia VII

Staże

Szkolenia

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy (dot. szkoleń).

01.01.2021 31.12.2022

https://bartoszyce.praca.gov.pl/-

/14919754-aktywizacja-w-powiecie-

bartoszyckim-osob-bezrobotnych-od-30-

roku-zycia-vii

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach 

ul. Grota Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

Karolina Dembowska

tel. 89 762 17 00

e-mail: olbaprogramy@praca.gov.pl

13. Aktywizacja po 30 (2021-2022)

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Prace interwencyjne

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.03.2021 31.12.2022

https://goldap.praca.gov.pl/-/14890622-

aktywizacja-po-30-2021-2022-
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap

Monika Górna

tel. 87 615 03 95 

e-mail: rpo@goldap.pup.gov.pl

14.

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie 

giżyckim (VII)

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staże

Prace interwencyjne

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://gizycko.praca.gov.pl/-/14901063-

aktywizacja-osob-powyzej-30-roku-zycia-

pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-

gizyckim-vii-

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko

Justyna Kostrzewa

tel: 87 429 64 46

e-mail: specjalista3@gizycko.pup.gov.pl

15. Aktywni powyżej 30 roku życia (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Prace interwencyjne

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://nidzica.praca.gov.pl/-/14902843-

powiatowy-urzad-pracy-w-nidzicy-

realizuje-projekt-pn-aktywni-powyzej-30-

roku-zycia-vii-

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica

Małgorzata Budka

tel: 89 625 01 52

e-mail: mbudka@nidzica.praca.gov.pl

16.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 

lat i więcej pozostających bez pracy w 

Olsztynie w 2021/2022 roku

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalnosci 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy (dot. wyłącznie szkoleń).

01.01.2021 31.12.2022

https://mupolsztyn.praca.gov.pl/-

/14337061-programy-wspolfinansowane-

srodkami-efs-w-2021-roku
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn

Kamila Urbanowicz

Tel. 89 537 28 99

e-mail: k.urbanowicz@olsztyn.mup.gov.pl

17.

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 

roku życia pozostających bez pracy w 

powiecie braniewskim (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia indywidualne

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalnosci 

gospodarczej

Prace interwencyjne

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy (dot. wyłącznie szkoleń).

01.01.2021 31.12.2022

https://braniewo.praca.gov.pl/-

/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-

powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-

pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-

realizowanego-w-ramach-regionalnego-

progra

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

ul. Kościuszki 118

14-500 Braniewo

Joanna Fedirko

Tel. 55 644 32 18

e-mail: jfedirko@pupbraniewo.pl

18.
RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia 

w powiecie ostródzkim (2021)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Prace interwencyjne

Staże

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy.

01.01.2021 31.12.2022

https://ostroda.praca.gov.pl/-/14891196-

regionalny-program-operacyjny-

aktywizacja-osob-od-30-roku-zycia-w-

powiecie-ostrodzkim-2021-

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

Arletta Peplińska-Wereta

tel. 89 646 42 92

e-mail: olos@praca.gov.pl

https://bartoszyce.praca.gov.pl/-/14919754-aktywizacja-w-powiecie-bartoszyckim-osob-bezrobotnych-od-30-roku-zycia-vii
https://bartoszyce.praca.gov.pl/-/14919754-aktywizacja-w-powiecie-bartoszyckim-osob-bezrobotnych-od-30-roku-zycia-vii
https://bartoszyce.praca.gov.pl/-/14919754-aktywizacja-w-powiecie-bartoszyckim-osob-bezrobotnych-od-30-roku-zycia-vii
https://bartoszyce.praca.gov.pl/-/14919754-aktywizacja-w-powiecie-bartoszyckim-osob-bezrobotnych-od-30-roku-zycia-vii
https://goldap.praca.gov.pl/-/14890622-aktywizacja-po-30-2021-2022-
https://goldap.praca.gov.pl/-/14890622-aktywizacja-po-30-2021-2022-
https://gizycko.praca.gov.pl/-/14901063-aktywizacja-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gizyckim-vii-
https://gizycko.praca.gov.pl/-/14901063-aktywizacja-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gizyckim-vii-
https://gizycko.praca.gov.pl/-/14901063-aktywizacja-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gizyckim-vii-
https://gizycko.praca.gov.pl/-/14901063-aktywizacja-osob-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gizyckim-vii-
https://nidzica.praca.gov.pl/-/14902843-powiatowy-urzad-pracy-w-nidzicy-realizuje-projekt-pn-aktywni-powyzej-30-roku-zycia-vii-
https://nidzica.praca.gov.pl/-/14902843-powiatowy-urzad-pracy-w-nidzicy-realizuje-projekt-pn-aktywni-powyzej-30-roku-zycia-vii-
https://nidzica.praca.gov.pl/-/14902843-powiatowy-urzad-pracy-w-nidzicy-realizuje-projekt-pn-aktywni-powyzej-30-roku-zycia-vii-
https://nidzica.praca.gov.pl/-/14902843-powiatowy-urzad-pracy-w-nidzicy-realizuje-projekt-pn-aktywni-powyzej-30-roku-zycia-vii-
https://mupolsztyn.praca.gov.pl/-/14337061-programy-wspolfinansowane-srodkami-efs-w-2021-roku
https://mupolsztyn.praca.gov.pl/-/14337061-programy-wspolfinansowane-srodkami-efs-w-2021-roku
https://mupolsztyn.praca.gov.pl/-/14337061-programy-wspolfinansowane-srodkami-efs-w-2021-roku
https://braniewo.praca.gov.pl/-/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-realizowanego-w-ramach-regionalnego-progra
https://braniewo.praca.gov.pl/-/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-realizowanego-w-ramach-regionalnego-progra
https://braniewo.praca.gov.pl/-/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-realizowanego-w-ramach-regionalnego-progra
https://braniewo.praca.gov.pl/-/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-realizowanego-w-ramach-regionalnego-progra
https://braniewo.praca.gov.pl/-/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-realizowanego-w-ramach-regionalnego-progra
https://braniewo.praca.gov.pl/-/14867309--aktywizacja-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-braniewskim-vii-realizowanego-w-ramach-regionalnego-progra
https://ostroda.praca.gov.pl/-/14891196-regionalny-program-operacyjny-aktywizacja-osob-od-30-roku-zycia-w-powiecie-ostrodzkim-2021-
https://ostroda.praca.gov.pl/-/14891196-regionalny-program-operacyjny-aktywizacja-osob-od-30-roku-zycia-w-powiecie-ostrodzkim-2021-
https://ostroda.praca.gov.pl/-/14891196-regionalny-program-operacyjny-aktywizacja-osob-od-30-roku-zycia-w-powiecie-ostrodzkim-2021-
https://ostroda.praca.gov.pl/-/14891196-regionalny-program-operacyjny-aktywizacja-osob-od-30-roku-zycia-w-powiecie-ostrodzkim-2021-


19.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 

powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie węgorzewskim (VII)

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Prace interwencyjne

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

01.01.2021 31.12.2022

https://wegorzewo.praca.gov.pl/-

/14799344-regionalny-program-

operacyjny-wojewodztwa-warminsko-

mazurskiego-2021-2022

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

ul. gen. Józefa Bema 16A

11-600 Węgorzewo

Malwina Fiłonowicz

tel. 87 429 69 11

e-mail: 

m.filonowicz@wegorzewo.praca.gov.pl

20.

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 

30 lat i więcej w mieście Elblągu i 

powiecie elbląskim-2021

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Staże

Szkolenia

Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy

Prace interwencyjne

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako 

bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, tj.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą 

do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy.

01.01.2021 31.12.2022

https://elblag.praca.gov.pl/rynek-

pracy/programy-aktywizacyjne-i-

projekty/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p

_p_state=maximized&p_p_mode=view&

p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=2&_15_struts_action=

%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId

=2244261&_15_articleId=14893844
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