
UCHWAŁA NR 283/2020 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie rawskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.l Wsparcie 
aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 20 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1049; 
zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1068) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy 
w powiecie rawskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII. 1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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UZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej przygotował projekt„Aktywizacja osób po 29. 

roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (VI) realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 

1777 Zatrudnienie, Działania VIII. 1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia 

przez powiatowe urzędy pracy.

Grupę docelową projektu stanowi 165 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 

Mazowieckiej:

1) które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

2) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych 

w pkt 1 (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych 

wsparciem).

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu takie jak:

1. Staże - 143 osoby;

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - w wysokości 

23 000,00 zł - 22 osoby.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu zostanie objęty pośrednictwem pracy lub poradnictwem 

zawodowym oraz zostanie dla niego sporządzony Indywidualny Plan Działania zgodny z 

ustalonym profilem pomocy.

Projekt jest realizowany od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Wartość projektu wynosi 2 027 739,06 złotych.
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