
                SZANOWNY PRACODAWCO! 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 

serdecznie zaprasza  do współpracy w celu możliwości skorzystania 

w roku 2017  z  następujących programów / projektów: 

 

I. ALGORYTM -  (dla wszystkich bezrobotnych bez ograniczeń) 

– prace interwencyjne  ( na okres 6 m-cy lub 12 m-cy)  

- refundacje dla pracodawcy na utworzenie  4 stanowisk pracy ( w wysokości 20.000 zł). 

II. PO WER – (dla osób do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet,                            

z orzeczeniem o niepełnosprawności) 

- staże ( trzymiesięczne realizowane max do 20.12.2017 r. )  

- bony stażowe, w ramach których realizowany jest staż u pracodawcy  na okres 6 m-cy 

- bony szkoleniowe na organizację indywidualnych szkoleń do wys. przeciętnego 

wynagrodzenia pod zapewnienie zatrudnienia u przyszłego pracodawcy 

III.  RPO Dz. 5.1 – ( dla osób powyżej 30 lat , kobiet, długotrwale bezrobotnych, 50 +,                        

z orzeczeniem o niepełnosprawności) 

- szkolenia indywidualne dla bezrobotnego pod potrzeby przyszłego pracodawcy 

- refundacje dla pracodawcy na utworzenie  20 stanowisk pracy ( 20.000 zł)  

IV.  RPO  ZIT Dz. 5.2 – ( dla osób powyżej 30 lat , kobiet, długotrwale bezrobotnych,                 

50 +, z orzeczeniem o niepełnosprawności) 

- szkolenia indywidualne dla bezrobotnego pod potrzeby przyszłego pracodawcy                              

( kończące się egzaminem zewnętrznym )   

 - prace interwencyjne na okres 6 m-cy 

- staże na okres 6 m-cy 

- refundacja dla pracodawcy na utworzenie 1 stanowiska pracy ( 23.030 zł)  

V. OBSZARY WIEJSKIE (dla osób ze wsi) 

- refundacja dla pracodawcy na utworzenie 3 stanowisk pracy ( po 20.000 zł)  

 

 

 



VI.   WSPARCIE DLA MŁODYCH – program skierowany do osób bezrobotnych do 30 

roku życia  

- refundacja kosztów wynagrodzenia przez okres 12 m-cy w ramach dwuletnich umów 

zawartych z pracodawcą ( zwrot minimalnego wynagrodzenia wraz ze  składkami na 

ubezpieczenie społeczne). UWAGA! Umowy z pracodawcą zawierane tylko do dnia 30.11.2017r. 

 

VII. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – szkolenia dla pracowników                                      

i pracodawców.  

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w miesiącu wrzesień 2017r. 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez ministra właściwego                 

ds. pracy: 

 branże :  

 Przetwórstwo przemysłowe, Transport i gospodarka magazynowa, Opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna,  

 w zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodów na 2017r. 

określonych dla powiatu nowodworskiego,  

 Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS ustalone przez Radę Rynku 

Pracy: 

 dla osób bez matury,  

 dla osób 45+,  

 dla osób niepełnosprawnych. 

 

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW REZERWY KFS, MUSI ZOSTAĆ 

SPEŁNIONY CO NAJMNIEJ JEDEN Z PRIORYTETÓW MINISTRA                        

I JEDEN PRIORYTET WYDATKOWANIA REZERWY OKREŚLONY 

PRZEZ RADĘ RYNKU PRACY. 

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu  

pod nr telefonu (55) 246 95 00. 

 


