
 
 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 
w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy                             

w powiecie jędrzejowskim (VII) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

prowadzi nabór wniosków dotyczących: 

- organizacji prac interwencyjnych 

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki: 
 są osobami powyżej 29 roku życia;
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 pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Jędrzejowie; 
 znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć,                                            

że należą do jednej z poniższych kategorii osób:  
 osoby po 50 roku życia, 
 kobiety, 
 osoby z niepełnosprawnościami, 
 osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu, 
 osoby z niskimi kwalifikacjami. 

Mężczyzna w wieku 30-49 lat , który nie należy do kategorii osoby długotrwale bezrobotnej, bądź 
osoby z niepełnosprawnościami, bądź osoby o niskich kwalifikacjach nie jest uprawniony do odbycia 
prac interwencyjnych w ramach projektu RPOWŚ na lata 2014-2020. 
UWAGA!     
Osoba długotrwale bezrobotna w rozumieniu projektu to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do w/w okresu można również zaliczyć faktyczny czas 
pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy na podstawie oświadczenia 
osoby bezrobotnej. 
Pracodawcy, którzy zatrudnią w ramach prac interwencyjnych uczestnika projektu mogą skorzystać ze 
zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne                           
w wysokości 1 240,00 zł + ZUS od tej kwoty przez okres do 6 miesięcy. Po zakończeniu refundacji prac 
interwencyjnych konieczne będzie dalsze zatrudnienie bezrobotnego prze okres 4 miesięcy. 

Wnioski przyjmowane są od dnia 10.01.2022r. w następujących formach: 

 - w postaci papierowej składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie                                                 
do skrzynki ustawionej  na I piętrze budynku, w którym mieści się Urząd przy ul. Okrzei 49B.                                     
Na  kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu 

-w postaci papierowej I piętro pokój nr 5 w siedzibie tutejszego Urzędu 

- w postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy: ul. Okrzei 
49B, 28–300 Jędrzejów 
Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. 
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych 
przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia. 
Jednocześnie informujemy, iż realizowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia. 
Wnioski o zorganizowanie wyżej wymienionych form aktywizacji są dostępne na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie https://jedrzejow.praca.gov.pl w Dziale ''Urząd/Dokumenty 
do pobrania''. 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru organizacji prac interwencyjnych udzielane są pod 
numerem telefonu  (41)380-23-65. 
 
                                                         
                                                                             Zachęcamy do korzystania z powyższej formy wsparcia 
 

 
 
 
 
 
 
1 Do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia
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