PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Projekty konkursowe

Lp.

Nazwa projektu /
Firma realizująca

Lepsza
perspektywa
1

Biuro Doradztwa
Inwestycyjnego
„Europejczyk”

Aktywizacja
młodzieży NEET
2

3

Instytut Rozwoju i
Innowacji Euro
Konsult

Formy wsparcia

- identyfikacja potrzeb
uczestnika projektu,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- wsparcie motywacyjne,
- kurs kwalifikacji wstępnej
dla osób chcących posiadać
prawo jazdy kat. D,
- kurs Prawo jazdy kategorii D

- identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- szkolenia zawodowe;
- staże i praktyki

indywidualna identyfikacja
Akademia Wiedzy
potrzeb osób młodych,
i Doświadczenia
indywidualne i kompleksowe
pośrednictwo pracy,
Ośrodek Szkolenia
szkolenia dostosowane do
i Rozwoju Kadr
potrzeb uczestników
„Denar"
projektu, staże zawodowe

Dla kogo

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
w tym z niepełnosprawnościami, które
spełniają kryteria:
- z terenu województwa kujawskopomorskiego;
- w wieku 21-29 lat;
- wyłącznie bezrobotne, niezarejestrowane
w urzędzie pracy;
- bez pracy,
- które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
w tym z niepełnosprawnościami, które
spełniają kryteria:
- wyłącznie bierne zawodowo pozostające
bez zatrudnienia;
- w wieku 15-29 lat;
- bez pracy, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
z kategorii NEET.

Rekrutacja

Link do projektu (gdzie
są zamieszczone
informacje nt projektu)

Kujawskopomorskie

01-01-2018 31-03-2018

www.bdieuropejczyk.com.pl/Le
psza%20perspektywa.
php

Justyna Juszczak,
ul. Ks.Augustyna
Kordeckiego 12/2,
85-225 Bydgoszcz,
tel. 533 315 391

Kujawskopomorskie

01.12.2017 –
31.01.2018

www.euro-konsult.pl

Justyna Turc
tel: 81 534 73 37
kom. 791 555 526

Miasto Bydgoszcz
Powiat bydgoski
Powiat Nakielski

01.12.2017 31.01.2019

www.denar.edu.pl

Dorota Wierzgała
tel: 509 633 635

Obszar realizacji

Dane kontaktowe

PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Lp.

1.

Nazwa projektu

Na co

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
Aktywizacja osób
staże,
młodych
szkolenia,
pozostających bez
jednorazowe środki na
pracy w powiecie
podjęcie działalności
nakielskim III
gospodarczej,
bony na zasiedlenie

Dla kogo

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Data rozpoczęcia
rekrutacji
(dd.mm.rrrr) (data
rozpoczęcia
faktycznej
rekrutacji, proszę
nie wpisywać daty
rozpoczęcia
projektu z
wniosku)

08.03.2017

Data zakończenia
rekrutacji
(dd.mm.rrrr)
(proszę nie
wpisywać daty
zakończenia
projektu z
wniosku, tylko
realną datę
zakończenia
rekrutacji)

nabór ciągły

Dane kontaktowe
koordynatora projektu
Link do projektu (gdzie
(gdzie potencjalny
są zamieszczone
uczestnik może uzyskać
informacje nt projektu)
informacje - adres, telefon,
email)

http://www.pupnaklo.
pl/427,staze
http://www.pupnaklo.
pl/84,szkolenia-i-inneformy-podnoszeniakwalifikacji?page=1
http://www.pupnaklo.
pl/108,projektyrealizowane

Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią,
ul. Dąbrowskiego 46,
89-100 Nakło nad Notecią,
pok. 209, tel. 52 386 76 28,
e-mail:
waldemar.radtke@pupnak
lo.pl

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

3.

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
Aktywizacja osób
staże,
młodych
bony stażowe,
pozostających bez
bony na zasiedlenie,
pracy w powiecie
prace interwencyjne,
sępoleńskim III
środki na podjęcie
działalności gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój
2014-2020.

4.

poradnictwo zawodowe,
Aktywizacja osób
pośrednictwo pracy,
młodych
szkolenia,
pozostających bez
bony szkoleniowe,
pracy
staże,
w Grudziądzu i
jednorazowe środki na
powiecie
podjęcie działalności
grudziadzkim III
gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby

2.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
brodnickim III

13.03.2017

18.01.2017

02.01.2017

nabór ciągły

nabór ciągły

nabór ciągły

http://brodnica.praca.
gov.pl/-/4805167aktywizacja-osobmlodychpozostajacych-bezpracy-w-powieciebrodnickim-iii-

Powiatowy Urząd Pracy
w Brodnicy,
ul. Żwirki i Wigury 3,
87-300 Brodnica,
tel. 56 649 89 58 lub 790
783 133,
e-mail:
kamila.kuczmarska@brodn
ica.praca.gov.pl

http://pup.sepolno.pl/
contents/282

Powiatowy Urząd Pracy
w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Krajeńskie,
biuro 57, tel. 52 388 13 67,
e-mail:
m.barabas@pup.sepolno.p
l

http://www.pup.grudz
iadz.com.pl/urzad_pra
cy/Aktywizacja_osob_
mlodych_pozostajacyc
h_bez_pracy_w_Grudz
iadzu_i_powiecie_grud
ziadzkim.html
http://www.pup.grudz

Powiatowy Urząd Pracy
w Grudziądzu,
ul. Parkowa 22,
86-300 Grudziądz,
togr@praca.gov.pl
telefony PUP w
Grudziądzu:
- centrala: 56 643 30 00;
- informacje w zakresie
dotacji, p. 210,

z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

5.

6.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
inowrocławskim
III

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
mogileńskim III

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
szkolenia,
staże,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej,
bon na zasiedlenie

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej,
bon na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja

iadz.com.pl/formy_akt
ywizacji/aktualnosci_k
omunikaty_ogloszenia
/idn:114.html

23.02.2017

23.01.2017

tel. 56 643 84 62, 56 643
84 85, 56 643 84 08;
- informacje w zakresie
szkoleń i bonu
szkoleniowego, p. 203, tel.
56 643 84 24, 56 643 84
67;
- aktualne miejsca
stażowe, p. 108, tel. 56
643 84 55, 56 643 84 39,
56 643 84 61, 56 643 84
94, 56 643 84 63;
- wnioski dla pracodawców
zainteresowanych
zorganizowaniem stażu, p.
211, tel. 56 643 84 70.

nabór ciągły

Powiatowy Urząd Pracy w
Inowrocławiu,
ul. Mątewska 17,
http://pupinowroclaw. 88-100 Inowrocław,
pl/contents/310
tel. 52 359 24 15,
e-mail:
agnieszka.sliwczynska@pu
pinowroclaw.pl

nabór ciągły

http://mogilno.praca.g
ov.pl/rynekpracy/programyaktywizacyjne-iprojekty/?p_p_id=15&
p_p_lifecycle=0&p_p_s
tate=maximized&p_p_
mode=view&p_p_col_i
d=column1&p_p_col_count=1&_
15_struts_action=%2Fj
ournal%2Fview_article

Powiatowy Urzad Pracy w
Mogilnie,
ul. Obronców Mogilna 1,
88-300 Mogilno,
tel. 52 318 67 43,
e-mail:
paulinae@pupmogilno.pl

Rozwój 2014-2020.

7.

8.

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
szkolenia,
staże,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej,
bon na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

poradnictwo zawodowe,
Aktywizacja osób
pośrednictwo pracy,
młodych
staże,
pozostających bez
jednorazowe środki na
pracy w powiecie
podjęcie działalności
rypińskim III
gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy
w powiecie
żnińskim III

&_15_groupId=171798
7&_15_articleId=2377
352

13.02.2017

09.01.2017

nabór ciągły

http://znin.praca.gov.p
l/programyaktywizacyjne-iprojektyurzedu/?p_p_id=15&p
_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=maximized&p_p_
mode=view&p_p_col_i
d=column1&p_p_col_pos=2&p_
p_col_count=4&_15_st
ruts_action=%2Fjourna
l%2Fview_article&_15
_groupId=1790448&_1
5_articleId=4674778

nabór ciągły

Powiatowy Urzad Pracy w
Rypinie
http://rypin.praca.gov.
ul. Nowy Rynek 14,
pl/rynek87-500 Rypin
pracy/programytel. 54 280 21 44,
aktywizacyjne-ie-mail:
projekty
ekwiatkowska@rypin.prac
a.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w
Żninie,
ul. Składowa 4,
88-400 Żnin,
tel. 52 303 10 64,
e-mail:
ewa.szarszewska@pupznin.home.pl

9.

10.

11.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
wąbrzeskim (III)

poradnictwo zawodowe,
staże,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej,
bony szkoleniowe,
bony na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:są zarejestrowane w ewidencji właściwego
Aktywizacja osób
powiatowego urzędu pracy jako bezrobotne
poradnictwo zawodowe,
młodych
(należące do I lub II profilu pomocy);- w
szkolenia, staże, jednorazowe
pozostających bez
wieku 18-29 lat; - nie uczestniczą w
środki na podjęcie
pracy w powiecie
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
działalności gospodarczej
świeckim (III)
NEET), zgodnie z definicją osoby z
kategorii NEET przyjętą w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Aktywizacja osób poradnictwo zawodowe,
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
młodych
pośrednictwo pracy,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
pozostających bez szkolenia,
- są zarejestrowane
pracy w
staże,
w ewidencji właściwego powiatowego

27.01.2017

28.03.2017

24.01.2017

nabór ciągły

http://wabrzezno.prac
a.gov.pl/rynekpracy/aktualnosci///asset_publisher/DD5r
9QQCXbhs/content/49
85119-jestes-osobamloda-chcesz-wziacudzial-w-proejekcie-wramach-powerserdeczniezapraszamy?redirect=h
ttp%3A%2F%2Fwabrze
zno.praca.gov.pl%2Fry
nekpracy%2Faktualnosci%
2F%3Fp_p_id%3D101_
INSTANCE_DD5r9QQC
Xbhs%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3
Dnormal%26p_p_mod
e%3Dview%26p_p_col
_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D
1%26p_p_col_count%
3D3

Powiatowy Urząd Pracy w
Wąbrzeźnie,
ul. Wolności 44,
87-200 Wąbrzeźno,
tel. 56 690 04 06,
e-mail: amaciaszek@pupwabrzezno.pl

nabór ciągły

http://swiecie.praca.g
ov.pl/-/4571161aktywizacja-osobmlodychpozostajacych-bezpracy-w-powiecieswieckim-iii-wrealizacji

Powiatowy Urząd Pracy w
Świeciu, ul. Wojska
Polskiego 195a, 86-100
Świecie, tel. 52 333 22 50,
e-mail:
e.plachecka@pupswiecie.p
l

nabór ciągły

http://bydgoszcz.praca
.gov.pl/-/2650580-aktywizacja-osobmlodych-

Powiatowy Urząd Pracy w
Bydgoszczy,
ul. Toruńska 147,
85-950 Bydgoszcz,

Bydgoszczy i
powiecie
bydgoskim (III)

jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej

12.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
golubskodobrzyńskim III

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże,
środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
bon na zasiedlenie

13.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy we
Włocławku i
Powiecie
Włocławskim (III)

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże,
szkolenia,
bony na zasiedlenie,
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej

14.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
tucholskim (III)

poradnictwo zawodowe
lub pośrednictwo pracy,
staż,
jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej,

urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);

01.02.2017

01.01.2017

01.01.2017

pozostajacych-bezpracy-w-bydgoszczy-ipowiecie-bydgoskimiii-

tel. 52 360 43 49,
e-mail:
a.cizmowska@pup.bydgos
zcz.pl

nabór ciągły

http://golubdobrzyn.praca.gov.pl//4739731-naborwnioskow-odofinansowaniepodjecia-dzialalnoscigospodarczej-wramach-projektuaktywizacja-osobmlodychpozostajacych-bezpracy-w-powiec

Powiatowy Urząd Pracy w
Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Szosa Rypińska 26,
87-400 Golub-Dobrzyń,
tel.: 56 683 52 31/33,
e-mail: mjarecka@golubdobrzyn.praca.gov.pl

nabór ciągły

http://wloclawek.prac
a.gov.pl/-/4834253-aktywizacja-osobmlodychpozostajacych-bezpracy-we-wloclawku-ipowiecie-wloclawskimiii-

Powiatowy Urząd Pracy we
Włocławku,
ul. Kapitulna 24,
87-800 Włocławek,
tel. 54 234 00 89 wew. 26,
e-mail:
lwisniewski@wloclawek.pr
aca.gov.pl

nabór ciągły

http://tuchola.praca.g
ov.pl/-/4304653aktywizacja-osobmlodychpozostajacych-bezpracy-w-powiecie-

Powiatowy Urząd Pracy w
Tucholi,
Plac Wolności 23,
89-500 Tuchola,
tel. 52 559 08 13,
e-mail:

bon szkoleniowy,
bon stażowy,
bon zasiedleniowy,
bon zatrudnieniowy,
prace interwencyjne

- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

15.

poradnictwo zawodowe,
Aktywizacja osób pośrednictwo pracy,
młodych
szkolenia zawodowe,
pozostających bez jednorazowe środki na
pracy w powiecie rozpoczęcie działalności
chełmińskim (III)
gospodarczej,
staże zawodowe

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

16.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy
w powiecie
aleksandrowskim
(III)

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
bon na zasiedlenie,
staże,
bon szkoleniowy,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie

13.02.2017

01.02.2017

nabór ciągły

nabór ciągły

tucholskim-iii?redirect=http%3A%2F
%2Ftuchola.praca.gov.
pl%2Frynekpracy%2Fprogramyaktywizacyjne-iprojekty%2F%3Fp_p_i
d%3D101_INSTANCE_
md1VwDBbexlo%26p_
p_lifecycle%3D0%26p_
p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%
26p_p_col_id%3D_118
_INSTANCE_r6uK9cAF
MLJ4__column2%26p_p_col_count%
3D2
http://chelmno.praca.
gov.pl/rynekpracy/programyaktywizacyjne-iprojekty/?p_p_id=15&
p_p_lifecycle=0&p_p_s
tate=maximized&p_p_
mode=view&p_p_col_i
d=column1&p_p_col_count=1&_
15_struts_action=%2Fj
ournal%2Fview_article
&_15_groupId=171794
3&_15_articleId=4612
876
http://aleksandrowkuj
awski.praca.gov.pl/str
ona-glowna//asset_publisher/Qat7
ebECUfDp/content/45
87437-programoperacyjny-wiedzaedukacja-rozwoj

kszynwelska@pup.tuchola.
pl

Powiatowy Urząd Pracy w
Chełmnie,
ul. Świętojerska 1,
86-200 Chełmno,
tel. 56 686 00 41,
e-mail:
rajtar@chelmno.praca.gov
.pl

Powiatowy Urząd Pracy w
Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Przemysłowa 1,
87-700 Aleksandrów
kujawski,
tel. 54 282 46 96,
e-mail:
m.wisniewska@pupaleksandrowkujawski.pl

17.

18.

19.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy
w powiecie
radziejowskim III

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
szkolenie,
staże,
bony na zasiedlenie,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej

z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże,
szkolenia zawodowe,
Aktywizacja osób szkolenia z zakresu
młodych
umiejętności aktywnego
pozostających bez poszukiwania pracy,
pracy w Toruniu III jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej
bony na zasiedlenie,
studia podyplomowe

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy
w powiecie
lipnowskim III

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże,
jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej

30.01.2017

01.02.2017

11.01.2017

nabór ciągły

http://radziejow.praca
.gov.pl/-/4989086-wsparcie-aktywnoscizawodowej-osobbezrobotnych-wpowiecie-radzie

Powiatowy Urząd Pracy w
Radziejowie,
ul. Kościuszki 20/22,
88-200 Radziejów,
tel. 54 285 29 91,
e-mail:
s.osinska@pupradziejow.p
l

nabór ciągły

http://muptorun.praca
.gov.pl/rynekpracy/programyaktywizacyjne-iprojekty/?p_p_id=15&
p_p_lifecycle=0&p_p_s
tate=maximized&p_p_
mode=view&p_p_col_i
d=column1&p_p_col_count=6&_
15_struts_action=%2Fj
ournal%2Fview_article
&_15_groupId=179045
9&_15_articleId=4367
204

Powiatowy Urząd Pracy w
Toruniu,
ul. Mazowiecka 49a,
87-100 Toruń,
tel. 56 65 80 221,
e-mail:
i.thomas@muptorun.prac
a.gov.pl

nabór ciągły

http://torun.praca.gov
.pl/-/4702474przypomnienie-otrwajacym-naborzewnioskow-ozorganizowanie-stazu

Powiatowy Urząd Pracy w
Lipnie,
ul. Stefana Okrzei 7,
87-600 Lipno,
tel. 54 288 67 33,
e-mail:
wioletta.kopczynska@pupl
ipno.pl

z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

20.

poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
Aktywizacja osób
szkolenia,
młodych
staże,
pozostających bez
prace interwencyjne,
pracy w powiecie
jednorazowe środki na
toruńskim III
podjęcie działalności
gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode,
które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- są zarejestrowane
w ewidencji właściwego powiatowego
urzędu pracy jako bezrobotne (należące do
I lub II profilu pomocy);
- w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

15.02.2017

nabór ciągły

http://torun.praca.gov
.pl/-/4729749przypomnienie-otrwajacym-naborzewnioskow-po-wer
http://torun.praca.gov
.pl/-/4738717-planszkolen-na-2017-rokpo-wer-oraz-rpo
http://torun.praca.gov
.pl/-/4702474przypomnienie-otrwajacym-naborzewnioskow-ozorganizowanie-stazu

Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Toruńskiego
Ośrodek Zamiejscowy w
Chełmży,
ul. Św. Jana 18,
87-140 Chełmża,
tel. 56 675 15 16,
e-mail:
efs@pupchelmza.pl

