
 

 

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, 

iż realizuje projekt  
 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim 

(IV) 
 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie brodnickim. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Uczestnikiem projektu może być osoba młoda w wieku 18 - 29 lat zrejestrowana  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoba bezrobotna (należące do I lub II 

profilu pomocy). 

Spośród wszystkich uczestników projektu: 

a) co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie pracują, 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; 

b) co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale 

bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od 

dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy 

od dnia przystąpienia danej osoby do projektu. 

Uczestnikiem projektu mogą być również osoby, które wcześniej uczestniczyły w projektach 

z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. O ile spełnią ww. 

kryteria. 
 

RODZAJE WSPARCIA 

1. Przygotowanie lub zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania dla 274 osób. 

2. Usługi pośrednictwa pracy dla 214 osób. 

3. Usługi poradnictwa zawodowego dla 60 osób. 

4. Staże dla 214 osób. 

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, poprzedzone szkoleniem 

„ABC Przedsiębiorczości” dla 60 osób. 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:          2 791 234,00 zł 

 



 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ:         2 352 452,00 zł 

 

PLANOWANE EFEKTY 

Projekt zakłada, iż po zakończeniu udziału w projekcie pracę podejmie: 

a) 42% osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), 

imigranci, reemigranci); 

b) 57% osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji. 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe 

Podziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 


