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Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju informuje, że od 22.01.2020 r. uruchamia
nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
Umowy zawierane będą w ramach projektów pn.:
• Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (VI) –
POWER;
• Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie buskim (VI) – RPOWŚ,
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na refundowane stanowiska pracy będą kierowane wyłącznie osoby kwalifikujące się
do uczestnictwa w w/w projektach, tj.:
• w przypadku POWER - osoby, które nie ukończyły 30 roku życia i są
zarejestrowane w PUP w Busku-Zdroju jako osoby bezrobotne;
• w przypadku RPOWŚ - osoby, które ukończyły 30 rok życia i należą do jednej z
poniższych kategorii osób:
• osoby po 50 roku życia,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy, przy czym do tego okresu może być doliczony okres
pozostawania bez pracy bezpośrednio przed rejestracją w PUP, jeżeli osoba
oświadczy, że w tym czasie pozostawała bez pracy, była gotowa do jej
podjęcia i aktywnie poszukiwała zatrudnienia,
• osoby z niskimi kwalifikacjami, czyli osoby mające wykształcenie
ukończone na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub
zasadniczej lub średniej (do grupy osób o niskich kwalifikacjach nie zalicza
się osób, które ukończyły szkołę policealną lub wyższą).
Maksymalna kwota refundacji, o jaką można wnioskować, wynosi:
• 20 tys. zł - w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku
pracy skierowanej osoby przez co najmniej 30 miesięcy;
• 17 tys. zł - w przypadku zadeklarowania zatrudnienia na utworzonym stanowisku
pracy skierowanej osoby przez co najmniej 24 miesiące.
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Dodatkowe informacje dotyczące zasad organizacji powyższej formy aktywizacji
zawodowej oraz aktualne wzory wniosku i załączników można znaleźć w zakładce
Urząd – dokumenty do pobrania.
Pracownik Urzędu zajmujący się refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dostępny jest w pok. 9 stanowisko 3, tel. 41 370 91 23.
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