Miejski Urząd Pracy w Płocku
realizuje projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)”
Grupa docelowa
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie
Pracy w Płocku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które 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, w tym osoby z niepełnosprawnościami
i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).
Zgodnie z PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda, która spełnia łącznie
trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo
zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii
NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej
ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Miejski Urząd Pracy w Płocku zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym
uczestnikom/uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach Celu Tematycznego 9
RPO, o ile kwalifikują się do projektu MUP.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w Mieście Płocku.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44% osób w najtrudniejszej
sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami) oraz przez co najmniej 59,5% osób nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej
wymienionych grup docelowych.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu, dla 496 osób bezrobotnych, zaplanowano następujące formy wsparcia:

Poradnictwo zawodowe dla 496 osób


Pośrednictwo pracy dla 496 osób,



Staż dla 269 osób,



Przyznanie bonu na zasiedlenie dla 83 osób,



Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 112 osób,



Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 25 osób,



Szkolenia dla 6 osób.

W projekcie, w latach 2020 – 2021, realizowane były także instrumenty: dofinansowania
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19 oraz dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Instrumenty te zostały zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w artykule 15zzb i 15zzc.
Wartość projektu na lata 2020-2022: 9 011 364,22 zł, w tym wkład EFS: 7 594 777,76 zł.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja
16. Dane kontaktowe:
Oferty stażu – Dział Pośrednictwa Pracy, Sala Obsługi Osób Bezrobotnych (II piętro), tel. 24 367-18-44, -48;
Organizacja staży, przyznawanie bonów na zasiedlenie – Dział Instrumentów Rynku Pracy, pok. 209
(II piętro), tel. 24 367-18-38;
Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Dział Instrumentów Rynku Pracy, pok. 211 (II piętro),
tel. 24 367-18-37;
Organizacja szkoleń – Dział Poradnictwa i Szkoleń, pok. 216 (II piętro), tel. 24 367-18-66;
Koordynator projektu – pok. 108 (I piętro), tel. 24 367-18-34.
Wnioski na poszczególne formy wsparcia będą przyjmowane w ramach oddzielnie ogłaszanych naborów.
Informacje o naborach umieszczane będą na stronie MUP w Płocku: www.mupplock.praca.gov.pl
w zakładce Rynek pracy – Aktualności urzędu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
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
Przy realizacji ww. projektu przestrzegana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

