
UCHWAŁA NR 125/2019
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie rawskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 17, art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 5114; zm. Dz. U. z 2019r., poz. 1815) w związku 
z art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2019r., poz. 1482; zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1622) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
rawskim (V)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Jacek Otulak

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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UZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej przygotował projekt „Aktywizacja osób

młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)” realizowany w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku

pracy, Działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowi 208 osób w wieku 18-29 lat, w tym osoby

z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie

Mazowieckiej jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które

nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z

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

najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby

długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania

bezrobociu takie jak:

1. Staże – łącznie 181 osób (w 2020r. 93 osoby, w 2021r. 88 osób);

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej –

w wysokości 23 000,00 zł – łącznie 27 osób (w 2020r. 15 osób, w 2021r.

12 osób).

Dodatkowo każdy uczestnik projektu zostanie objęty pośrednictwem pracy lub poradnictwem

zawodowym oraz zostanie dla niego sporządzony Indywidualny Plan Działania.

Projekt jest realizowany od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Wartość projektu wynosi:  2 083 185,00 zł.

Dofinansowanie z UE: 1 755 708,32 zł, środki własne: 327 476,68 zł.
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