KONKURS NR 4/Prace Interwencyjne/PO WER/2021
NA ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH
DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA
Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim(IV)” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:

08 – 12 marca 2021 roku

Termin rozpatrzenia
wniosków:

30 dni od dnia złożenia wniosku
Wnioski na organizację prac interwencyjnych
należy składać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5


osobiście – SKRZYNKA PODAWCZA

bądź

 drogą pocztową–UWAGA: nie jest brana pod uwagę data
stempla pocztowego, ale data wpływu wniosku do urzędu
(wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane)

w godzinach od 700 do 1500
w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Miejsce i sposób składania
wniosków

Nazwa i adres Pracodawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice
Wniosek na organizację prac interwencyjnych
Zapotrzebowanie na: …… os.
Konkurs numer 4/Prace Interwencyjne/PO WER/2021

Wniosek musi być zgodny ze wzorcem zamieszczonym na
stronie http://chojnice.praca.gov.pl i nie może być
modyfikowany
Pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani organizacją prac
interwencyjnych mogą skorzystać z konsultacji telefonicznych
z zakresu wypełniania wniosku od dnia 01 marca 2021 roku
w godzinach od 7.30 – 9.30 oraz 13.00 – 14.00
pod numerem telefonu: 695 771 026

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH




pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
przedsiębiorca - jest to osoba fizyczna osoba prawna
i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC
(jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną) prowadząca
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;



pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca
i prowadząca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny
rachunek,
działalność
w
zakresie
produkcji
roślinnej
lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej
i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym
obejmującym obszar użytków rolnych
o powierzchni
przekraczającej
2
ha
przeliczeniowe
lub
prowadząca
dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 174), będąca pracodawcą czyli
zatrudniająca co najmniej jednego pracownika;
organizacje pozarządowe.



Wnioskodawca, zobowiązany jest do złożenia we wniosku
konkursowym deklaracji dot. zatrudnienia osoby bezrobotnej
po zakończeniu prac interwencyjnych. Zatrudnienie nastąpić może
w ramach:


umowy o pracę na okres co najmniej 4 pełnych miesięcy,
w pełnym wymiarze czasu pracy,

W 2021 roku urząd nie zawiera umów z pracodawcami bądź
przedsiębiorcami, którzy nie wywiązali się w 2020 roku z umów
w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM
Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne z kategorii
NEET, tj. spełniające łącznie poniższe warunki:


osoby bezrobotne do 30 roku życia,*



które nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni przed
dniem rozpoczęcia udziału w projekcie oraz nie
uczestniczą w szkoleniu finansowanym ze środków
publicznych,



którym od dnia rejestracji w urzędzie pracy do dnia
rozpoczęcia udziału w projekcie nie upłynęły 4 miesiące –
w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia*,

*osoba bezrobotna do 25/30 roku życia – oznacza to osobę, która
do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyła 25/30 roku
życia

Kryteria oceny wniosków:

Zgodnie z procedurą zawartą w zasadach organizacji
prac interwencyjnych oraz kartą oceny wniosku.

DODATKOWE INFORMACJE
Liczba stanowisk pracy:

30

Czas trwania oraz wysokość
refundacji:

6 miesięcy
Refundacja 1.100,00 zł + składki ZUS na miesiąc na 1 osobę

Czas trwania zatrudnienia
po okresie refundacji:

min. 4 miesiące

Środki odwoławcze
przysługujące składającemu
wniosek:

Brak środków odwoławczych

Druki do pobrania ze strony
http://chojnice.praca.gov.pl

http://chojnice.praca.gov.pl/-/1305154-prace-interwencyjne

