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Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Na subsydiowanych
stanowiskach pracę znajdzie 20 osób bezrobotnych w wieku do 30 lat. Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami oferty.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilość
środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że dziś, tj. 23
marca 2021 r. o godzinie 20:00 zamyka nabór wniosków.

TERMIN NABORU I WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że od 23 marca 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
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Nabór ma charakter otwarty, tj. potrwa do momentu wyczerpania dostępnej alokacji.
W związku z powyższym informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu na sfinansowanie
tworzonych miejsc pracy w ramach projektu zamierza przeznaczyć 400 tysięcy złotych, które pozwolą na
utworzenie 20 miejsc pracy.
Maksymalna wysokość wparcia na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 20 tysięcy złotych.

WARUNKI DOTYCZĄCE OSB ZATRUDNIANYCH NA TWORZONYCH MIEJSCACH PRACY
Wsparcie udzielone zostanie w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (V)".
W związku z powyższym pamiętać należy, że w stosunku do uczestników projektu stosowane będą
zasady dotyczące możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu planuje
skierować osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu podkreśla, że zgodnie z założeniami projektu wśród
osób objętych wsparciem, co najmniej 60 % stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, tj. osoby, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
nie pracują (tj. jest osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo
zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),
nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy).

DOKUMENTCJA I SPOSOBY APLIKOWANIA
Dokumentacja w wersji elektronicznej dołączona została do niniejszego artykułu.
Korzystając z okazji, przypominamy, że wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w
urzędzie publikujemy w sekcji „ Dokumenty do pobrania".
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie ogłoszonego naboru do
Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu:
za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl, korzystając z formularza: Pismo do urzędu (PSZPU),
za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pupino/SkrytkaESP),
korespondencyjnie lub
osobiście, pozostawiając dokumenty w skrzynce podawczej https://inowroclaw.praca.gov.pl//14645947 (wystawiona w siedzibie urzędu - wejście oznaczone literą „B"). Dostęp do skrzynki
podawczej możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00.
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu niezmiennie zaleca korzystanie z e-usług, jako wygodnego,
szybkiego i – co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji – bezpiecznego rozwiązania.
Szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego
Urzędu Pracy w Inowrocławiu pod numerem telefonu 52 35 92 469.
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WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTW
Przypominamy, że od 19 października 2020 r. w związku ze skomplikowaną sytuacją epidemiczną oraz
troską o zdrowie klientów i pracowników naszego urzędu wprowadzone zostały istotne ograniczenia
dotyczące obsługi interesantów.
Od tego dnia wszystkie zadania powierzone Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu świadczone
są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.

ŹRDŁO FINANSOWANIA
Wsparcie oferowane jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie inowrocławskim (V)".
Jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem zadzwoń na infolinię
800 190 590.
Dowiedz się więcej o koronawirusie: www.gov.pl/koronawirus .
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