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Nabor wnioskow o organizacje robot publicznych w ramach programu "Aktywna wies"

Nabór wniosków o organizację robót
publicznych w ramach programu "Aktywna
wieś"
Autor: Andrzej Korga Data publikacji: 07.09.2018
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację robót
publicznych z Funduszu Pracy z Programu Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi
„Aktywna Wieś" - II edycja

Termin składania
wniosków:

Od 07.09.2018 r. do wyczerpania limitu środków
przewidzianych
w niniejszym naborze

Termin rozstrzygnięcia
konkursu:

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Wysokość kwoty
do rozdysponowania w
ramach ogłoszonego
naboru:

212 400,00 zł*
/15 osób/*
Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu
w godzinach urzędowania (pok. nr 28).

Miejsce składania
wniosków:

Tryb rozpatrywania
wniosków:

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką
kurierską
o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do
siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym na zasadach
ustalonych w kryteriach dotyczących organizowania
i finansowania robót publicznych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Zamościu zamieszczonych na stronie internetowej
Urzędu.

Kto może wystąpić
Wnioski mogą być składane przez zainteresowanych
z wnioskiem o organizację
Pracodawców
robót publicznych:
*Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zastrzega sobie prawo do zmiany kwot limitu do
rozdysponowania w danym naborze.
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Refundacja części wynagrodzenia brutto (do kwoty 2 000,00 zł) i składek ZUS
przez okres 3 miesięcy oraz warunek zatrudnienia na okres minimum 30 dni
realizowany bezpośrednio po refundacji. Informujemy, że środki finansowe w
tym naborze zostaną przeznaczone na aktywizację osób z terenów wiejskich
powiatu zamojskiego.
Wnioski o organizację robót publicznych mogą składać gminy, powiat, w których mogą
wskazać Pracodawcę /Organizatora/ robót publicznych oraz organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury
fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także
spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze
środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji
pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 oraz pod numerem
tel. /84/ 638-33-53.
Załączniki
Wniosek o organizację robót publicznych
Kryteria - roboty publiczne

http://zamosc.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=heQKC5kx&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle... 2/2

