
- PROJEKT- 

Uchwała Nr …../2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ……………… 

 
 
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

 

Na podstawie art. 9 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz.U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)                

 
 
Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zatwierdza do realizacji projekt pn. „Aktywni 30+” w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-

18-017/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty konkursowe. 

2. Wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Stalowowolski do realizacji projektu                                 

pn. „Aktywni 30+” w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek 

Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

3. Zobowiązuje się do pokrycia z krajowych środków publicznych (Fundusz Pracy) będących 

w dyspozycji Powiatu Stalowowolskiego wkładu własnego w wysokości 8% wydatków 

kwalifikowalnych ww. projektu. 

 
 

§ 2 
 

Projekt, o którym mowa w § 1, będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001065


§ 3 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiemu. 
 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Zaakceptowano: 
Zofia Zielińska-Nędzyńska – Dyrektor PUP 
Robert Gajewski – Radca prawny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji 

projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie konkurs zamknięty nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 w dniu 21.03.2018 r. 

złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

Wartość projektu wynosi 1.294.260,00 zł (słownie zł: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt 

cztery dwieście sześćdziesiąt). Wymagany wkład własny w wysokości 103.600,00 zł (słownie zł: sto 

trzy tysiące sześćset) poniesiony zostanie ze środków Funduszu Pracy z limitu na 2019 rok. 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – luty 2020 r. W ramach projektu zaplanowano 

objąć wsparciem 110 osób. Grupę docelową projektu stanowić będą osoby powyżej 29 roku życia (tj. 

od dnia 30 urodzin), bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli jako 

bezrobotne, dla których ustalony został II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z niżej 

wymienionych grup:  

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

W ramach projektu realizowane będą instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne oraz 

refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.  

Warunkiem rozpoczęcia działań w ramach projektu jest podjęcie przez Radę Powiatu 

Stalowowolskiego uchwały zatwierdzającej realizację projektu. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


