
 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, 

iż realizuje projekt  
 

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  

w powiecie brodnickim (V) 

 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brodnickim. 
 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Brodnicy jako bezrobotne, w szczególności: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy, 

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne).  

W/w projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 

społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, o ile spełniają ww. kryteria. 

 

RODZAJE WSPARCIA 

1. Usługi poradnictwa zawodowego dla 132 osób. 

2. Usługi pośrednictwa pracy dla 102 osób. 

3. Staż umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy dla 102 osób. 

4. Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób. 

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób. 
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 977 970,71 zł 
 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ:  1 681 275,11 zł 
 

PLANOWANE EFEKTY: 

Projekt zakłada, iż po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie lub samozatrudnienie podejmie 44,30% osób  

w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

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

 

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać  

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy nr tel. 56 649 89 40 lub fax. 56 649 89 67 

strona internetowa: brodnica.praca.gov.pl 

 
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Osi priorytetowej 8 „Aktywni na rynku pracy”,  

Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,  

Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  


