Baza projektów z konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 stan na dzień 16.05.2019 r.
Lp.
1.

2.

Beneficjent
Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności
Społecznej
ul. Władysława Raginisa 31/L2
35-513 Rzeszów
784 405 402
691 182 539
Praca - aktywizacja
POWR.01.02.01-18-0061/18
http://cras.org.pl/projekty/
Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze
Ulica: Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
017 852 27 60

Co oferuje projekt?
- IPD
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- warsztaty grupowe poradnictwo
zawodowe,
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,
- pośrednictwo pracy

Identyfikacja potrzeb uczestnika
Poradnictwo zawodowe
Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe
Staże

Czas na zmianę - aktywizacja osób młodych
POWR.01.02.01-18-0026/18
www.altum.pl
3.

INTER-COMP Marcin Lasek, ul. Krokusowa 2/1, 35-604
Rzeszów
Biuro Projektu: al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
Tel. 796 400 362

Nowe kwalifikacje szansą na awans zawodowy
POWR.01.02.01-18-0050/18
www.inter-comp.net.pl/projekty

Każdy uczestnik zostanie objęty:
1 a) Indywidualnym doradztwem
zawodowym w celu opracowania lub/i
weryfikacji IPD
(średnio 4h/os). W tym celu zostanie
przeprowadzona analiza kompetencji,
predyspozycji oraz
uwarunkować społecznych, zdrowotnych
i ekonomicznych uczestnika oraz
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego.
Efektem będzie utworzenie IPD przy
aktywnym udziale uczestnika, z którego
będzie wynikało rodzaj szkolenia
zawodowego.

Dla kogo?
Dla 100os. (60K; 40M), w tym min.
20 (10K; 10M) z
niepełnosprawnościami i o niskich
kwalifikacjach (maks. ISCED 3), w
wieku od 15 do
29l.,biernych zawodowo i
nieuczestniczących w kształceniu i
szkoleniu-tzw. młodzież NEET,
zamieszkałych w WP w myśl
przepisów KC
Grupą docelową projektu jest 50
osób młodych (29K),biernych
zawodowo, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku
15-29 lat bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET,
zamieszkujących województwo
podkarpackie.
Grupę docelową projektu
stanowią osoby młode, w tym
osoby z niepełnosprawnościami, w
wieku 15-29 lat należące do jednej
z następujących grup osób:
-tzw. ubodzy pracujący,
-zatrudnione na umowach
krótkoterminowych,
-pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych (UCP), zgodnie z
definicjami zwartymi w
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 z wyłączeniem grupy

Kiedy
Realizacja projektu:
01.01.2019-30.06.2020
Rekrutacja:
01.2019-02.2019,
05.2019-06.2019

Realizacja projektu:
od 2019-01-01 do 202003-31
Rekrutacja:
Styczeń 2019

Realizacja projektu: od
2019-01-02 do 2020-0630
Rekrutacja:
02.02.2019-30.03.2020

4.

1 b) Indywidualnym poradnictwem
zawodowym
(średnio 4h/os). Głównym celem będzie
motywowanie uczestnika do aktywnego
udziału w projekcie, aktywnego udziału
w szkoleniu zawodowym, diagnozowanie
i rozwiązywanie problemów stojących na
drodze aktywizacji zawodowej.
Poradnictwo indywidualne będzie
realizowane w formie indywidualnych
spotkań.
2. szkolenia zawodowe
Szkolenia będą zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami i
potencjałem uczestnika projektu oraz
zdiagnozowanymi potrzebami
właściwego lokalnego lub regionalnego
rynku pracy. Będą one wynikać z
opracowanego IPD.
Tematyka szkolenia będzie wypadkową
analizy kompetencji i predyspozycji
uczestnika oraz popytu na pracowników
(o konkretnych umiejętnościach)
zgłaszanego przez pracodawców.
Zakłada się 10 gr. średnio 10 osobowych.
Uczestnikowi przysługuje:
-zwrot kosztów przejazdów,
-zwrot kosztów badań lekarskich lub
psychologicznych,
-stypendium szkoleniowe,
-ubezpieczenie NNW
STAWIL SP. z o.o., ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 1. Poradnictwo zawodowe tel. 793 795 130
identyfikacja potrzeb osób młodych
pozostających bez zatrudnienia, diagnoza
„Pracujemy na sukces zawodowy”
możliwości w zakresie doskonalenia
POWR.01.02.00-18-0072/18
zawodowego w tym oddalenia od rynku
https://pracujemynasukces.stawil.pl/index.php/kontakt- pracy , opracowanie informacji o

określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu
1.3.1.
Uczestnicy projektu będą
zamieszkiwali na terenie woj.
podkarpackiego (WP) (w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
Projekt jest skierowany w co
najmniej 50% do osób zam. (w
rozumieniu KC) miasta średnie, w
tym miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.

Grupa docelowa projektu to 60
osób (37 kobiet, 23 mężczyzn) z
województwa podkarpackiego (w
tym 50% uczestników stanowią
mieszkańcy miast średnich w tym
miast tracących funkcje społeczno-

Realizacja projektu:
01.01.2019 r. –
31.03.2020 r.
Rekrutacja:
01.2019 r. - 02.2019 r.

pracujemynasukces-2

potencjale i predyspozycjach
zawodowych, opracowanie
Indywidualnego Planu Działania,
identyfikacja potrzeb Uczestników,
oczekiwań i celów zawodowych oraz
szkoleniowych. Indywidualne i
kompleksowe doradztwo w obszarze
planowania kariery zawodowej w tym
podnoszenie i uzupełnienie kompetencji
i kwalifikacji, pomoc w wyborze
odpowiedniego zawodu, planowanie
rozwoju kariery zawodowej oraz
udzielanie informacji o zawodach przeciętnie 7 godz na osobę.
2. Szkolenia - zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami i
potencjałem Uczestnika oraz potrzebami
lokalnego/ regionalnego rynku pracy,
prowadzące do nabycia/podniesienia/
uzupełnienia/ zmiany kwalifikacji
zawodowych lub kompetencji przeciętnie 90 godz na osobę.
W ramach szkolenia dla Uczestników
wypłata stypendium szkoleniowego (6,78
zł za każdą godzinę szkolenia).
3. Staże - 6-cio miesięczne staże dla 31
osób biernych zawodowo. Dobór
Pracodawcy/ branża zgodna ze
wskazaniami w IPD. Dla Uczestników
stypendium stażowe w wysokości
1017,40 zł.
W ramach poradnictwa zawodowego
oraz staży Uczestnicy mogą ubiegać się o
zwrot kosztów dojazdu jeżeli miejsce
zamieszkania jest w innej miejscowości

gospodarcze) spełniających
warunki formalne: osoby młode, w
wieku 15-29 lat, bez pracy (bierne
zawodowo), które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu tzw.
młodzież NEET lub ubodzy
pracujący/osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych/
pracujących na umowach
cywilnoprawnych). Łącznie z 60
osób będących Uczestnikami
projektu 31 osób to osoby bierne
zawodowo, natomiast 29 osób to
osoby pracujące (ubodzy
pracujący).

03.2019 r. – 04.2019 r.
05.2019 r. – 06.2019 r.

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia "PRO CARPATHIA"
Rynek 16/1 35-064 Rzeszów
17 852 85 26
Postaw na swój rozwój
POWR.01.02.01-18-0015/18
www.procarpathia.pl

6.

ISS Projekt Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 24/61
35-060 Rzeszów
Tel. 797 828 425
Projekt staż
POWR.01.02.01-18-0018/18
http://www.issprojekt.pl/

niż miejsce odbywania stażu/
poradnictwa.
1.
Identyfikacja potrzeb
uczestników na etapie rekrutacji
2.
Opracowanie indywidualnego
planu działania wraz z doradztwem
3.
Indywidualne pośrednictwo
pracy
4.
Doskonalenie umiejętności
miękkich
5.
Szkolenia zawodowe
6.
Staże zawodowe.

Indywidualny Plan Działania,
poradnictwo zawodowe,
warsztaty kompetencji społecznych i
aktywnego poszukiwania pracy,
pośrednictwo pracy,
szkolenia zawodowe,
staże.

Grupę docelową (GD) stanowią os.
młode, w tym os. z
niepełnosprawnościami(ON), w
wieku 15-29 lat, z następujących
grup:
a) osoby bierne zawodowo,
b) osoby z następujących grup
docelowych: imigranci (w tym
polskiego pochodzenia),
reemigranci, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw.
ubodzy pracujący, osoby
zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący
w ramach umów cywilnoprawnych, zgodnie z def. zwartymi
w Wyt. w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020, z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej
określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu
1.3.1
Grupą docelową jest 60 osób
młodych, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, osoby o
niskich kwalifikacjach, będącymi w
100 % osobami biernymi
zawodowo tzn. osoby, które na
dzień zgłoszenia się do Projektu
nie tworzą zasobów siły roboczej
(nie pracują i nie są bezrobotne).
Projekt
skierowany będzie także w 60 % tj.

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
30.06.2020
Rekrutacja:
01.01.2019 –
31.03.2019 oraz
01.06.2019 –
31.07.2019

Realizacja projektu:
2019-02-01 - 2020-0331
Rekrutacja:
I i II kw. 2019

7.

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik
Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
Ul. Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
091 42 333 11

Doradztwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
Staże zawodowe
Pośrednictwo i animacja zatrudnienia

36 osób zamieszkujących w
rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego średnie miasta (ŚM)
województwa podkarpackiego
tracące funkcje społeczno gospodarcze takie jak: Dębica,
Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut,
Mielec, Nisko, Przemyśl,
Przeworsk, Ropczyce, Sanok,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
Osoby chcą brać udział w Projekcie
muszą spełniać łącznie
następujące wymagania:
- są osobami w wieku 15 - 29 lat i
nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu - tzw. młodzież NEET,
- są osobami biernymi zawodowo,
- są osobami zamieszkującymi w
rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego obszar województwa
podkarpackiego.
W Projekcie będą mogli
uczestniczyć i skorzystać ze
wsparcia byli uczestnicy projektów
(tzn. osoby, które zakończyły
udział we wszystkich
przewidzianych formach wsparcia)
z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu
tematycznego nr 9 RPO, spełniając
wszystkie kryteria naboru.
Uczestnikami projektu zg. z SzOOP
PO WER są osoby młode, w tym
osoby z niepełnosprawnościami, w
wieku 15-29 lat z następujących
grup: - pozostające bez pracy, w
szczególności osoby, które nie

Realizacja projektu:
od: 2019-01-01
do: 2020-04-30
Rekrutacja:
01.2019-04.2019

Start zawodowy
POWR.01.02.01-18-0023/18
http://www.inbit.pl/

8.

ISOFT Grzegorz Lasek,
ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów
Biuro Projektu: al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
Tel. 796 400 362
Kierunek praca!
POWR.01.02.01-18-0039/18
www.isoft.biz.pl/projekty

- IPD
- Indywidualnym poradnictwem
zawodowym
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania
Pracy - poradnictwo grupowe
- Szkolenia zawodowe
- Staże zawodowe

uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. osoby z kategorii
NEET) - wyłącznie osoby bierne
zawodowo; - osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych,
osoby pracujące w ramach umów
cywilno-prawnych, tzw. ubodzy
pracujący, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny; z
wyłączeniem osób należących do
gr. doc. określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu
1.3.1.. Proj. jest skierowany
wyłącznie do os. fiz.
zamieszkujących woj.
Podkarpackie.
Grupę docelową projektów
stanowią osoby młode, w tym
osoby z niepełnosprawnościami, w
wieku 15-29 lat, pozostające bez
pracy, w tym w szczególności
osoby, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby
z kategorii NEET) z wyłączeniem
grupy określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu
1.3.1. Uczestnikami projektu będą
wyłącznie osoby bierne
zawodowo. Uczestnicy projektu
będą zamieszkiwali woj.
podkarpackie (WP) ( w rozumieniu
KC).
Projekt jest skierowany w co
najmniej 50% do osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego)
miasta średnie w tym miasta

Realizacja projektu:
02.01.2019-30.06.2020
Rekrutacja:
02.02.2019-30.03.2020

9.

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO
17 222 15 75
AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY!
POWR.01.02.01-18-0054/18
https://www.crse.org.pl/projekty

10.

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Aleja Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Tel 699 671 182
Młody rynek pracy
POWR.01.02.01-18-0009/18

REALIZOWANE ZADANIA:
1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
(obligatoryjnie) i INDYWIDUALNE
WSPARCIE DORADCZE
2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE
POŚREDNICTWO PRACY (obligatoryjne)
3. KURSY / SZKOLENIA NADAJĄCE
KWALIFIKACJE I/ LUB KOMPETENCJE
ZAWODOWE
4. STAŻE U PRACODAWCÓW.

1. identyfikacja potrzeb osób młodych
oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia oddalenia od
rynku pracy os. młodych,
2. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo
zawodowe,
3. szkolenia zawodowe i egzamin
certyfikujący,
4. staż zawodowy.

tracące funkcje społecznogospodarcze (II kryterium
premiujące).
GRUPĘ DOCELOWĄ/GD stanowią
172 os. fizyczne, bierne
zawodowo/BIER (104K, 68M) w
wieku 18-29 lat, zamieszkujące (w
roz. KC) WPK, w tym min. 50% tj.
86 os. miasta średnie, spośród
których:
- 90 os. to os. o niskich
kwalifikacjach/NK
- 18 os. to os. z
niepełnosprawnościami/ON
- 64 os. to BIER nienależące do
ww. grup
bez pracy, niezarejestrowanych w
urzędach pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET (def.
POWER 2014-2020).
Grupę docelową stanowią
84os.młode ,w tym min. 5 osób
ON, w wieku 18-29 l, które
zamieszkują na obszarze woj.
podkarpackiego (powiat
rzeszowski, jasielski, dębicki,
ropczycko-sędziszowski, mielecki),
w rozumieniu przepisów KC) kryterium nie ma zastosowania w
sytuacji kierowania wsparcia do
os. należących do kategorii
imigrantów i reemigrantów,
należące do jednej z grup.:
-osoby bierne zawodowo, w tym w
szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i

Realizacja projektu:
od: 2019-01-01 do:
2020-06-30
Rekrutacja:
01.01.2019 (rekrutacja
ciągła)

Realizacja projektu:
01-01-2019 – 31-102019
Rekrutacja:
01-01-2018 – 30-042018

szkol.(tzw. osoby z kategorii NEET),
-osoby z następujących grup:
imigranci (w tym polskiego
pochodzenia), reemigranci, os.
odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os.
zatrudnione na umowach
krótkoterminowych i pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych,
zgodnie z def. zwartymi w
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-20(z wyłączeniem osób
należących do GD określonej dla
trybu konkursu. w Poddział.1.3.1).
60os.będą stanowiły osoby bierne
zawodowo, natomiast 24 osoby to
osoby pracujące.
Wnioskodawca zapewni możliwość
skorzystania ze wsparcia byłym UP
z zakresu włączenia społ.
Realizowanych w ramach celu
temat.9 w RPO.
Min. 20% UP stanowią ON, osoby
o niskich kwalifikacjach (5ON i
12os.o niskich kwalifikacjach).
Projekt jest skierowany w
minimum 50% do osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów KC) miasta średnie, w
tym miasta tracące funkcje społ.gosp.

11.

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
ul. Krochmalna26A, 20-401 Lublin
tel. 792711180
MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER
POWR.01.02.01-18-0024/18
www.crb.lublin.pl

12.

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
ul. Krochmalna 26A
20-401 Lublin
e-mail: kontakt@crb.lublin.pl
Telefon: 733300438
Młodzi, Aktywni, Wykształceni !

Osoby młode, w tym osoby
niepełnosprawne, w wieku 18-29
lat
z
województwa
podkarpackiego ze szczególnym
uwzględnieniem os. zamieszkałych
średnie miasta tracące funkcje
społ. – gospodarcze. Osoby bierne
zawodowo, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu tzw.
młodzież NEET; imigranci (w tym
osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci, os. odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, tzw.
ubodzy pracujący, os. zatrudnione
na umowach krótkoterminowych
oraz
pracujący
w
ramach
umów
cywilnoprawnych, w tym osoby o
niskich kwalifikacjach i osoby
niepełnosprawne.

Realizacja projektu:
01.03.2019 –
29.02.2020
Rekrutacja:
od 03.2019 do 07.2019.

doradztwo zawodowe poprzedzone IPD,
szkolenia /kursy podnoszące
kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
pośrednictwo pracy,
staże zawodowe

Do projektu mogą zgłaszać się
osoby młode:60 osób (36K, 24M),
w tym os. niepełnosprawne, które
spełniają wszystkie poniższe
kryteria:
- mają od 15 do 29 lat;
- mieszkają w województwie
podkarpackim;
- 100% uczestników proj. stanowią
os. bierne zawodowo.
Z wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla
trybu konk w Poddz 1.3.1.

Realizacja projektu:
01.03.2019 - 31.05.2020
Rekrutacja:
01.03.2019 –
31.07.2019

1.
Identyfikacja potrzeb oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie

Osoby młode w wieku 15-29 lat, w
tym osoby z

Realizacja projektu:
01.02.2019 –

1)
Ustalenie potrzeb UP (IPD),
działania aktywizacyjne: warsztaty
Miękkie kompetencji zawodowe
2)
Kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy z UP,
3)
Szkolenia zawodowe,
4)
Staże zawodowe.

POWR.01.02.01-18-0032/18
www.crb.lublin.pl

13.

Szkolenia i Edukacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Henryka Pobożnego 14
35-617 Rzeszów
Bądź POWER!-edycja II

doskonalenia zawodowego
2.
Szkolenia zawodowe
3.
Staże
4.
Pośrednictwo pracy

POWR.01.02.01-18-0052/18
512 - 340 – 451
www.badzpower.szkoleniawkk.pl

14.

ABAKUS Konsulting Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Reformacka 8
35-026 Rzeszów
178592668

- IPD
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe

Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia
zawodowego dla osób młodych z województwa
Podkarpackiego
POWR.01.02.01-18-0044/18
http://www.abakus-konsulting.pl/

15.

TRANS – COM Tomasz Stec
36-001 Trzebownisko 759 A
513 093 320
POWER zawodowy
POWR.01.02.01-18-0078/18
www.trans-com.eu

1.Opracowanie indywidualnego planu
działania wraz z doradztwem
2.Pośrednictwo pracy
3.Szkolenia
4.Staże zawodowe

niepełnosprawnościami, które są
bierne zawodowo, należą do grupy
NEET i zamieszkują na obszarze
województwa podkarpackiego w
rozumieniu przepisów KC
(kryterium nie ma zastosowania w
sytuacji kierowania wsparcia do
osób należących do kategorii
imigrantów i reemigrantów) oraz
osoby pracujące.
Projekt jest skierowany do grupy
48 osób w wieku 18-29 lat,
ubogich pracujących oraz
zatrudnionych na umowy
krótkoterminowe zamieszkujących
na obszarze woj. podkarpackiego,
z których przynajmniej 50% będzie
zamieszkiwać wybrane miasta
tracące funkcje społ.-gosp.
(Dębica, Jarosław, Jasło, Łańcut,
Mielec, Nisko, Przemyśl,
Przeworsk, Ropczyce, Sanok,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg), którzy
znajdując się w trudnej sytuacji
zawodowej pragną zwiększyć
swoje kwalifikacje, pozyskać nowe
praktyczne umiejętności i
poprawić swój status na rynku
pracy.
Uczestnikami projektu będzie 60
osób, zamieszkałych na trenie
woj. podkarpackiego wg KC, w
wieku 15-29 lat, w tym osoby z
niepełnosprawnościami z
poniższych grup (z wyłączeniem
osób należących do grupy
docelowej określonej dla trybu

31.03.2020 Rekrutacja:
02.2019-07.2019

Realizacja projektu:
02.01.2019-29.02.2020
Rekrutacja:
04.02.2019 22.02.2019,
25.02.2019 15.03.2019,
8.03.2019 - 05.04.2019,
08.04.2019 - 30.04.2019

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
30.06.2020
Rekrutacja:
01.01.2019 –
30.11.2019

16.

Akademia Zdrowia Izabela Łajs
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 5
Tel: 607 631 731
Rozwiń skrzydła na Podkarpaciu

• Poradnictwo zawodowe - Warsztaty z
zakresu poszukiwania pracy ;
• Pośrednictwo pracy;
• Szkolenia zawodowe;
• Staże zawodowe.

POWR.01.02.01-18-0031/18
http://www.akademia-zdrowia.pl/rzeszow/ofertaszkoleniowa/projekty-unijne/rozwin-skrzydla-napodkarpaciu/

17.

Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz
Łukawiec 265G
36-004 Łąka
Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy

Poradnictwo zawodowe (w tym IPD),
Szkolenia zawodowe

konkursowego w Poddziałaniu
1.3.1.):
1. bierni zawodowo - osoby,
które w danej chwili nie tworzą
zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracują i nie są bezrobotne), tzw.
os. z kat. NEET - 40 os.
2. osoby pracujące tj. ubodzy
pracujący, osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych - 20 os.
Grupę docelową(GD) stanowią 64
(39K/25M) osoby młode w wieku
18-29 lat posiadających miejsce
zamieszkania na obszarze
Województwa Podkarpackiego w
rozumieniu przepisów KC, które
należą do następujących grup:
1)bierne zawodowo tzw. młodzież
NEET, która nie uczestniczy w
kształceniu i szkol.(zgodnie z
definicją osób z kat. NEET przyjętą
w PO WER 20142020),niezarejestrowane w UP
2) ubodzy pracujący, w tym osoby
zatrudnione na umowach
krótkoterminowych z wył. os.
należących do GD określonej dla
trybu konkursowego w
Poddziałaniu 1.3.1.
osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku
15-29 lat, z następujących grup
docelowych:
- tzw. ubodzy pracujący,
- osoby zatrudnione na umowach

Realizacja projektu:
01-03-2018-31-05-2020
Rekrutacja:
01.03.2018- 31.08.2018

Realizacja projektu:
02.01.2019 –
30.06.2020
Rekrutacja:
01.2019-06.2020

POWR.01.02.01-18-0038/18

18.

"O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
Wykwalifikowani - na rynku pracy poszukiwani

POWR.01.02.01-18-0003/18

IPD,
Warsztaty planowania kariery
zawodowej,
Pośrednictwo pracy,
Szkolenia zawodowe,
Staż zawodowy.

krótkoterminowych
- pracujący w ramach umów
cywilnoprawnych, zgodnie z
definicjami zwartymi w
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020, z
wyłączeniem grupy określonej dla
trybu konkursowego w
poddziałaniu
1.3.1. Uczestnicy projektu będą
zamieszkiwali (w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego) na terenie
woj. podkarpackiego.
84 osoby młode(min.51K),w tym
osoby z niepełnosprawnościami, w
wieku 18-29 lat,:
-pozostające bez pracy, w tym w
szczególności os., które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw.os.z kategorii
NEET)-osobami pozostającymi bez
pracy
mogą być wyłącznie os. bierne
zawodowo
-z następujących grup docelowych:
osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, tzw. ubodzy pracujący,
osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych z wyłączeniem
grupy określonej dla trybu

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
31.10.2019
Rekrutacja:
I tura -01.-02.2019,
II tura-03.2019,
III tura-04.2019.

19.

Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 13
38-200 Jasło
telefon: 667 634 178
Postaw na zmianę - aktywizacja osób młodych

1)
2)
3)
4)
5)

Identyfikacja potrzeb uczestnika
Poradnictwo zawodowe
Pośrednictwo pracy,
Szkolenia zawodowe,
Staże.

POWR.01.02.01-18-0027/18
http://www.innovo.edu.pl/article.php?id=57
20.

KAMEA Paweł Kozarzewski
ul. Tomasza Zana 13/29
20-601 Lublin
e-mail: kamea.projekty@gmail.com
Telefon: 698875664
Katalog potrzeb zawodowych
POWR.01.02.01-18-0066/18

-poradnictwo zawodowe poprzedzone
IPD,
-szkolenia / kursy przygotowujące do
egzaminów certyfikowanych i/lub
szkolenia / kursy podnoszące kwalifikacje
i umiejętności zawodowe (kompetencje),
-pośrednictwo pracy,
-staże zawodowe

www. finanseonline.eu

21.

Wektor Consulting sp. z o. o.
ul. Obrońców Pokoju 3, 39-300 Mielec
tel. 516488998
Tytuł projektu: „SZKOLENIE DLA CIEBIE”
numer projektu: POWR.01.02.01-18-0034/18
http://www.wektor.org.pl/obecnie-realizowaneprojekty/
http://www.wektor.org.pl/projekty/szkolenie-dlaciebie/o-projekcie/

W ramach projektu „Szkolenie dla
Ciebie” Uczestnik/czka projektu
skorzysta z:
a)Wsparcia indywidualnego - diagnoza
potrzeb, poradnictwo zawodowe i
pośrednictwo pracy
Każdy Uczestnik/czka projektu skorzysta
obligatoryjnie śr. z 3h doradztwa. Czas
trwania doradztwa będzie określany
indywidualnie na podstawie potrzeb (np.
stworzenie czy tylko aktualizacja IPD Indywidualny Plan Działania). Uczestnicy

konkursowego w poddziałaniu
1.3.1
Grupą docelową projektu jest 50
osób młodych, biernych
zawodowo, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, w wieku
15-29 lat bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET,
zamieszkujących województwo
podkarpackie.
Do projektu mogą zgłaszać się
osoby młode:50 osób (30K, 20M),
w tym os. niepełnosprawne, które
spełniają wszystkie poniższe
kryteria:
- mają od 15 do 29 lat;
- mieszkają w województwie
podkarpackim;
- 100% uczestników proj. stanowią
os. bierne zawodowo.
Z wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla
trybu konk w Poddz 1.3.1.
Projekt skierowany jest do osób,
które:
a. są w wieku od 15 do 29 lat;
b. zamieszkują teren miast
średnich oraz miast tracących
funkcje społeczno – gospodarcze z
obszaru Podkarpacia ; tj. Dębica,
Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut,
Mielec, Nisko, Przemyśl,
Przeworsk, Ropczyce, Sanok,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg
c. są zatrudnione na umowę

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
31.03.2020
Rekrutacja:
od 01.01.2019 r. do
30.04.2019 r. w 2
turach.

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
31.12.2019
Rekrutacja:
01.01.2019 –
30.04.2019

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
31.12.2019
Rekrutacja:
14.01.2019 –
25.01.2019

projektu otrzymają materiały w postaci
druków IPD oraz materiały niezbędne do
prowadzenia notatek, a także zwrot
kosztów dojazdu.
b)Szkolenia zawodowego
Szkolenia będą zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami i
potencjałem Uczestnika/czki projektu
(wspierające sytuację zawodową danego
uczestnika na rynku pracy) oraz
zdiagnozowanymi potrzebami
właściwego lokalnego lub regionalnego
rynku pracy. Rezultatem szkolenia będzie
nabycie kwalifikacji zawodowych lub
nabycie kompetencji potwierdzonych
odpowiednim dokumentem (np.
certyfikatem)
Uczestnik/czka projektu otrzyma
stypendium szkoleniowe i materiały
szkoleniowe, zwrot kosztów
dojazdu/opieki nad osobami
zależnymi/badań lekarskich niezbędny
do podjęcia szkolenia .
c)Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy
Wsparcie zostaną objęci wszyscy
Uczestnicy Projektu po zakończeniu
realizacji szkoleń.
Wsparcie będzie mieć charakter:
- Grupowego poradnictwa zawodowego,
w szczególności udzielania informacji o
rynku pracy oraz możliwościach
szkolenia i kształcenia, rozwoju
zawodowego, przygotowania do
negocjacji (grupy śr. 10 osobowe, 16
godzin zajęć);
Uczestnik/czka projektu otrzyma

krótkoterminową lub w ramach
umowy cywilnoprawnej lub są tzw.
ubogimi pracującymi
c. nie należąca do grupy docelowej
określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu
1.3.1;
Projekt skierowany jest w
szczególności do osób
niepełnosprawnych i/lub o niskich
kwalifikacjach.

22.

GD Consulting Grzegorz Durak
Ul. Borodzika Feliksa 1 Biuro projektu: 39-300 Mielec, ul.
Sienkiewicza 1 pok.26
39-300 Mielec
tel. 790 500 209, 782 548 753
e-mail: biuro@gd-consulting.pl oraz
biuro@falco.mielc.pl
W MŁODOŚCI JEST POWER
POWR.01.02.01-18-0019/18
www.gd-consulting.pl oraz www.falco.mielec.pl

catering na zajęciach, zwrot kosztów
dojazdu
-Pośrednictwa pracy (w całym zakresie
standardu wsparcia) w szczególności
wsparcia
Uczestników Projektu w zakresie
negocjowania pozycji pracowniczej w
oparciu o nowo zdobyte kwalifikacje, a
także pozyskiwanie ofert pracy od
pracodawców w celu udostępniania ich
uczestnikom projektu, inicjowaniu i
organizowaniu kontaktów z
pracodawcami, udostępnianie
pracodawcom poszukującym
pracowników informacji o UP pod kątem
ich ewentualnego zatrudnienia (śr.
zakładamy 3h/UP, w tym śr. 1,5h pracy
indywidualnej z UP oraz 1,5h pracy z
pracodawcą/wyszukiwania ofert).
Uczestnik/czka projektu otrzyma zwrot
kosztów dojazdu
W ramach projektu przewidziano 2
ścieżki wsparcia:
ŚCIEŻKA A dla 44 Uczestników/-ek
projektu:
+doradztwo zawodowe celem
opracowania IPD w wymiarze 3h/UP,
+poradnictwo zawodowe w wymiarze
2h/UP,
+kursy zawodowe dla min.36UP,
+pośrednictwo pracy w wymiarze 4h/UP,
+płatny staż zawodowy dla 30UP,
+subsydiowane zatrudnienie dla 14UP.
ŚCIEŻKA B dla 12 Uczestników/-ek
projektu:
+doradztwo zawodowe celem

Grupa docelowa to 56 os. młodych
(30K, 26M), w wieku 15-29lat,
biernych zawodowo, zgodnie z
def. Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020, w
tym min. 20% osób z
niepełnosprawnościami,
pozostające bez pracy, w tym w
szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET,
zgodnie z definicją osoby z
kategorii NEET przyjętą w POWER
2014-2020, z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej

Realizacja projektu:
01.01.2019 - 30.04.2020
Rekrutacja:
będzie odbywać się
oddzielnie na
zaplanowane 2 ścieżki
udziału w projekcie:




ŚCIEŻKA A
szkoleniowa (2
Edycje; 01.2019
i 05.2019r)
ŚCIEŻKA B
dotacyjna
(01.2019r)

23.

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu,
ul. Kadyiego12 III p.
38-200 Jasło
Tel. 508 149 480,
13 448 23 89
wNEET do pracy!
POWR.01.02.01-18-0041/18

opracowania IPD w wymiarze 3h/UP,
+poradnictwo zawodowe w wymiarze
2h/UP,
+przygotowanie do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej –
zajęcia „ABC przedsiębiorczości” w
wymiarze 40godz. szkoleniowych,
+doradztwo biznesowe, w tym celem
przygotowania biznesplanu w wymiarze
8godz./UP,
+udzielenia wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
min.10UP w wysokości max.20 000,00zł,
+udzielenie wsparcia pomostowego na
bieżące wydatki związane z utrzymaniem
nowopowstałej działalności dla 10UP w
wymiarze 800,00zł/m-c przez okres
pierwszych 12m-cy prowadzenia
działalności gospodarczej.
1.
Identyfikacja potrzeb osób
młodych oraz diagnozowanie możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego, w
tym identyfikacja stopnia oddalenia od
rynku pracy osób młodych,
2.
Kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania
odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby
3.
Szkolenia prowadzące do
nabywania, podwyższania lub
dostosowywania kompetencji i
kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie.
4.
3-miesięczne staże prowadzące
do nabywania lub uzupełniania

określonej
dla trybu konkursowego w
poddziałaniu 1.3.1., zamieszkujące
woj. podkarpackie (zgodnie z
Kodeksem Cywilnym), w tym
min.50% (28os.) zam. na terenie
miasta Mielec-miasto średnie, w
tym tracące funkcje społ.-gosp.
Ponadto Wnioskodawca. zapewni
możliwość skorzystania ze
wsparcia byłym uczestnikom
projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w
ramach celu tematycznego 9 w
RPO WP.

GD zgodna z SzOOP POWER 20142020 i RK stanowią osoby młode
(56os, 31K i 25M), w wieku 15-29
lat z nast. grup:
a) pozostające bez pracy - tylko
osoby bierne zawodowo, w tym w
szczególności osoby które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniach (NEET) 36os (20K i
16M),
b) osoby zatrudnione na umowy
krótkoterminowe oraz pracujące w
ramach umów cywilnoprawnych
(20os, 11K i 9M), zgodnie z
definicją wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków EFS w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020 z

Realizacja projektu:
od: 02-01-2019 do: 3105-2020
Rekrutacja:
Styczeń 2019 – Listopad
2019

24.

TMS AUDIT Małgorzata Janik – Stec
Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
Tel. 17 8700555, 516045049
Czas na rozwój zawodowy
POWR.01.02.01-18-0085/18
http://tmsaudit.pl/szkolenie/czas-na-rozwoj-zawodowy

doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu. (38 osób)
5.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze
dla osób biorących udział w konkursie
biznesplanów – chcących założyć własną
działalność gospodarczą (18 osób)
Wypłata dotacji na uruchomienie
działalności gospodarczej w wysokości
25 000,- /os. oraz wsparcie pomostowe
finansowe 1 850,- x 6 miesięcy na osobę
i niefinansowe (doradztwo w sprawie
bieżących zagadnień związanych z
prowadzoną działalnością) - (16 osób)

wyłączeniem osób należących do
Grupy Docelowej określonej dla
trybu konkurencyjności w
Poddziałaniu. [KD1].
Projekt skierowany wyłącznie do
osób fizycznych, które zamieszkują
na obszarze woj. podkarpackiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego [KD2]
50% Grupy Docelowej (28 os,15K i
13M) stanowią osoby
zamieszkujące (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego)
miasta średnie w tym miasta
tracące funkcje społecznogospodarcze (Dębica, Jarosław,
Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec,
Nisko, Przemyśl, Przeworsk,
Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg) [KP2].
20% UP stanowią osoby z
niepełnosprawnościami (3 os, 2K i
1M), osoby o niskich
kwalifikacjach (9os,5K i 4M). [KP1].

• Pośrednictwo pracy;
• Szkolenia zawodowe;
• Staże zawodowe.

60 os. (w tym min. 38 kobiet)
młodych, zamieszkałych na trenie
woj. podkarpackiego wg KC, w
wieku 15-29 lat, w tym osoby z
niepełnosprawnościami z
poniższych grup:
1. bierni zawodowo os., które w
danej chwili nie tworzą zasobów
siły roboczej (tzn. nie pracują i nie
są bezrobotne), tzw. os. z kat.
NEET(spełniające def.
dokumentacji konkursowej) - 40

Realizacja projektu:
01.01.2019-30.06.2020
Rekrutacja:
2019.01.01 – rekrutacja
ciągła

25.

BD Center sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 80
35- 307 Rzeszów
Tel: 694-486-392
Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących
oraz niepracujących
POWR.01.02.01-18-0064/18
WWW.szkolenia.bdcenter.pl
WWW.zmiananaplus.bdcenter.pl

26.

Biuro projektu:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Kletówki 52
38-400 Krosno
Tel. +48 13 43 695 90, +48 13 43 234 47
e-mail: pig@pigkrosno.pl
CZAS NA START!
POWR.01.02.01-18-0057/18

Wsparcie w proj. tj. program "Zmiana na
PLUS", którym obejmie się 100% UP ma
charakter indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zaw.-edukacyjnej i opiera się
na elementach pomocy wybranych
spośród form wsparcia wskazanych w
POWER, w tym obligatoryjnie dla
każdego z UP minimum 3 z nich:
1)identyfikacja potrzeb (poprzez
opracowanie/aktualizację IPD) oraz
2)pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo
zaw. oraz 3) trzecia i kolejne formy
wsparcia zostaną dostosowane do
potrzeb UP, zg. z opracowanym dla UP
IPD i obejmą: a) staże zaw. (typ 2, lub typ
3) i/lub b) szkolenia zaw.(typ 2,lub typ 4),
które zostaną dostosowane do potrzeb i
możliwości danego UP
Indywidualny Plan Działania
Grupowe doradztwo zawodowe
Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe
Staże zawodowe
Szkolenia i doradztwo przed założeniem
działalności gospodarczej
Wsparcie finansowe i pomostowe na
rozwój przedsiębiorczości

os.
2. osoby pracujące tj. ubodzy
pracujący, osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych (spełniające
def. dokumentacji konkursowej) 20 os.
UP jest 56os(szac.28K i 28M), w
tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku
15-29 lat, z następujących grup:
a) osoby bierne zaw.(wyłącznie
NEET) i/lub
b) imigranci (w tym polskiego
pochodzenia)/reemigranci/os.
odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny/tzw. ubodzy pracujący/os.
zatrudnione na umowach
krótkoterminowych i/lub um.
cywilno-prawnych, zg. z def.
"Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze r.p.2014-2020, z
wyłączeniem gr. docelowej
POWER 1.3.1
Wsparciem w ramach projektu
objętych będzie 57os. młodych,
biernych zawodowo( w tym z
niepełnosprawnościami), w wieku
15-29 lat, pozostających bez pracy,
zamieszkujących na obszarze woj.
podkarpackiego (w rozumieniu
KC), które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu tzw.
Młodzież NEET,
niezarejestrowanych w urzędach

Realizacja projektu:
od 2019-01-01 do 202003-31
Rekrutacja:
02.2019 r.

Realizacja projektu:
01-01- 2019 – 30-062020
Rekrutacja: 2 nabory do
projektu w terminach: II
i VIII. 2019 r.

27.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL”:
36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8
e-mail: stowarzyszenienil@poczta.onet.pl, tel. 17 227 02
58
„MŁODZI- AKTYWNI- KREATYWNI- aktywizacja
społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z
powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”
POWR.01.02.01-18-0073/18
http://www.nil.kolbuszowa.pl/

28.

O.K. Centrum Języków Obcych, ul. Bohaterów Monte
Cassino 53, 20-705 Lublin
Tel: 699 670 225
,,Nowe kwalifikacje na start zawodowy”
POWR.01.02.01-18-0006/18

Wsparcie w ramach projektu:
- Indywidulany Plan Działania
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania
Pracy
- Indywidualne szkolenia kompetencyjne
i kwalifikacyjne dla UP
- Staże zawodowe
- Wsparcie Animatora
- Pośrednictwo pracy
- Poczęstunek podczas zajęć grupowych,
stypendium szkoleniowe oraz stażowe ,
zwroty kosztów dojazdu

- Identyfikacja potrzeb uczestnika
projektu poprzez opracowanie lub
aktualizację Indywidualnego Planu
Działania
- Warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy i z zakresu kompetencji miękkich

pracy
Grupa docelowa- 60 osób młodych
biernych zawodowo (zg. z Wspólną
Listą Wskaźników Kluczowych
2014-2020-EFS), w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku
18-29 lat, pozostających bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (zg. z def. Os. z kat.
NEET przyjętą w PO WER 20142020) oraz spełniają łącznie
warunki:
1.
Nie są osobami
bezrobotnymi gotowymi do
podjęcia pracy i aktywnie
poszukującymi zatrudnienia
2.
Zamieszkują na terenie
powiatów kolbuszowskiego oraz
ropczycko-sędziszowskiego woj.
Podkarpackiego, w rozumieniu
przep. KC
3.
Nie kształcą się, tj. nie
uczestniczą w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym
Nie szkolą się tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności,
kwalifikacji zawodowych i
ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy.
os. młode, w tym ON, w wieku
18-29 lat z następujących grup:
-os. pozostające bez pracy
(wyłącznie os. bierne zawodowo),
w tym w szczególności os., które
nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

Realizacja projektu:
01.01.2019 r.30.06.2020 r.
Rekrutacja:
I edycja- 02-03.2019 r.
II edycja- 09.2019 r.

Realizacja projektu:
01.01.2019-30.09.2019
Rekrutacja:
01.01.2019-31.03.2019

Projektyokcjo.pl

29.

Navigator International Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Tel. 669 671 182
Podkarpacie z POWERem!
POWR.01.02.01-18-0013/18

- Indywidualne i kompleksowe
pośrednictwo pracy
- wysokiej jakości szkolenia zawodowe
- staże zawodowe

 Identyfikacja potrzeb oraz
diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym
identyfikacja stopnia oddalenia
od rynku pracy
 Trening kompetencji społecznozawodowych
 Szkolenia zawodowe
 Kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy
 Staż zawodowy

- os. z następujących grup: os.
odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, tzw. ubodzy pracujący,
os. zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz
pracujący w ramach umów
cywilno-prawnych
- os. zamieszkujące woj.
podkarpackie (wyłącznie powiaty:
dębicki, ropczycko- sędziszewski,
mielecki, tarnobrzeski, m.
Tarnobrzeg, stalowowolski,
niżański)
- os. w wieku 18 -29 lat
- min. 4 ON
- min. 15 os. z niskimi
kwalifikacjami
- min. 36 os. zamieszkujące
miasta średnie, w tym miasta
tracące funkcje społ.- gosp.- tj.
Dębica, Mielec, Nisko, Ropczyce,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg

84 os. (min 51 K) w wieku 18-29
lat należące do następujących grup:
 os. Bierne zaw. w tym w
szczególności osoby, które
nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu
(tzw. os. z kat. NEET),
 os. z następujących grup:
os. odchodzące z rolnictwa
i ich rodziny, tzw. ubodzy
pracujący, os. zatrudnione
na um. krótkoterminowych
i pracujący w ramach um.
Cywilno-prawnych,
min. 5% UP, tj. 5 os. – ON
min. 60% UP, tj. 51 os. – kobiety
min.20% UP, tj. 17 os. – os. o
niskich kwalifikacjach (do
poziomu ISCED 3)
min. 50 % UP, tj. 42 os.

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
31.10.2019
Rekrutacja:
01.2018 - 04.2018

30.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności –
Biuro projektu w Rzeszowie
przy ul. Słowackiego 24 lok 25 i 26
tel 692133042
https://www.rii.org.pl/mlodzi-aktywni-gotowi-dostartu-start-ii-edycja/
Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start - II edycja!
WND-POWR.01.02.01-18-0083/18

1. Indywidualne poradnictwo
zawodowe/IPD – 8h osoba
2. Grupowe poradnictwo zawodowe –
16h/grupa
3. Staże zawodowe – 6 miesięcy
4. Pośrednictwo pracy – 6h/osoba

zamieszkujące miasta śr. w tym
miasta tracące funkcje społ.-gosp.
– Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno,
Mielec, Nisko, Przemyśl,
Przeworsk, Sanok, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg
Grupę docelową (GD) projektu
stanowią osoby młode w wieku 1529 lat, również niepełnosprawne,
bez pracy, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu
tzw. młodzież NEET, bierne
zawodowo, niezarejestrowane w
urzędach pracy, zamieszkujące
(zgodnie z KC) teren województwa
podkarpackiego
- 50%
uczestników projektu będzie
zamieszkiwać miasto Nisko,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec
oraz Jasło.
W/w grupa docelowa musi
spełniać łącznie następujące
kryteria:
- zamieszkuje województwo
podkarpackie
-50% UP będzie zamieszkiwać
miasto Nisko, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg, Mielec, Jasło
- jest bierna zawodowo,
- jest bez pracy
- jest niezarejestrowana w PUP
(nie jest bezrobotny),
- nie uczestniczy w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET,
- jest w wieku 15-29. W ramach
udzielonego wsparcia do grupy
docelowej nie będą zaliczać się
osoby młode wyszczególnione w

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
31.03.2020
Rekrutacja:
Od 14.01.2019

31.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul.
Tomasza Zana 38, Lublin, biuro regionalne ul. M.
Kopernika 1/52 Rzeszów tel. 576 325 861
m.lipinska@eds-fundacja.pl
Kierunek praca !
POWR.01.02.01-18-0069/18

1. Instrumenty i usługi rynku pracy
służące identyfikacji wsparcia
oraz pomocy w określeniu ścieżki
zawodowej – indywidualne
spotkania z doradcą zawodowym
(3godz.)
Ścieżka dot. przyznania dotacji na
założenie jednoosobowej działalności
gospodarczej
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne spotkania z
doradcą zawodowym (3godz.)
3. Rozwój przedsiębiorczości i
samozatrudnienia – szkolenie z
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
36godz., indywidualne
doradztwo z zakresu
przygotowania biznesplanu 6
godz.
4. Dotacja na założenie
jednoosobowej działalności
gospodarczej – 22 000,00 zł
5. Wsparcie pomostowe finansowe
przez pierwszych 6miesiecy –
500zł/miesiąc
Ścieżka dot. szkoleń i staży zawodowych
1. Poradnictwo zawodowe indywidualne spotkania z
doradcą zawodowym (3godz.)
2. Szkolenie zawodowe zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami i
potencjałem uczestnika projektu
oraz zdiagnozowanymi
potrzebami lokalnego lub

ramach Działania 1.3.1
POWER
Grupa docelowa 78 osób (47
kobiet, 31 mężczyzn):
1) 50% grupy docelowej (39
osób)to osoby spełniające
łącznie następujące
warunki: w wieku 18-29 lat
zamieszkałe na terenie
województwa
podkarpackiego
pozostające bez pracy
(bierne zawodowo,
niezarejestrowane w
PUP/MUP jako osoby
bezrobotne) oraz nie
uczestniczące w
kształceniu (nie
uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie
stacjonarnym albo
zaniedbuje obowiązek
szkolny lub nauki) i nie
uczestniczące szkoleniu
(nie uczestniczy w
pozaszkolnych zajęciach
mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do
wykonywania pracy i nie
brał udział w tego typu
formie aktywizacji,
finansowanej ze środków
publicznych, w okresie

Realizacja projektu:
01.03.2019-30.06.2020
Rekrutacja :
01.03.2019-31.03.2019
ścieżka dot. przyznania
dotacji na założenie
jednoosobowej
działalności
gospodarczej
01.04.2019-31.10.2019
ścieżka dot. szkoleń i
staży zawodowych

regionalnego rynku pracy,
średnio 120godz.
3. Pośrednictwo pracy indywidualne spotkania z
pośrednikiem pracy 4godz.
4. Staż zawodowy 3miesięczny
(stypendium stażowe)
Zapewniamy:
Materiały szkoleniowe
Stypendium szkoleniowe
Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
Catering podczas zajęć
Certyfikat po ukończonym szkoleniu

ostatnich 4 tygodni)
2)

50% grupy docelowej (39
osób) to osoby spełniające
łącznie następujące
warunki: w wieku 18-29 lat
(47 kobiet, 31
mężczyzn)zamieszkałe na
terenie województwa
podkarpackiego i tzw.
ubodzy pracujący (osoby,
których zarobki nie
przekraczają płacy
minimalnej (ustalanej na
podstawie przepisów o
minimalnym
wynagrodzeniu za pracę)
lub osoby zamieszkujące w
gospodarstwie domowym,
w którym dochody (z
wyłączeniem transferów
socjalnych), przypadające
na jedną osobę, nie
przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych
w oparciu o próg
interwencji socjalnej w
miesiącu poprzedzającym
przystąpienie do projektu),
osoby zatrudnione na
umowach
krótkoterminowych
(osoby zatrudnione na
umowę wskazującą na
zawarcie stosunku pracy
lub innej formy
zatrudnienia, zawartej na

czas określony, który
upływa w okresie realizacji
projektu lub trwa nie
dłużej niż 6 miesięcy) oraz
pracujący w ramach
umów cywilno-prawnych.
Z grupy docelowej wyłączone są
osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku
15-29 lat bez pracy w tym w
szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. osoby z kategorii
NEET,z następujących grup
docelowych:
-osoby, które opuściły pieczę
zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu
instytucji pieczy)
-osoby, które opuściły
młodzieżowe ośrodki
wychowawcze i młodzieżowe
ośrodki socjoterapii (do 2 lat po
opuszczeniu),
-osoby, które opuściły specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze i
specjalne ośrodki
wychowawcze(do 2 lat po
opuszczeniu),
-osoby, które zakończyły naukę w
szkole specjalnej (do 2 lat po
zakończeniu nauki w szkole
specjalnej),
-matki przebywające w domach
samotnej matki,
-osoby, które opuściły zakład karny
lub areszt śledczy (do 2 lat po

32.

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI"
505 408 173

Wystartuj z POWERem!
POWR.01.02.01-18-0012/18
http://wystartuj-z-powerem.com.pl

33.

Centrum Promocji Biznesu
tel. 17 852 56 46
Wejdź na ścieżkę sukcesu!
POWR.01.02.01-18-0074/18
http://www.cpb.rze.pl/projekty/

Wsparcie przewidziane w projekcie:
1. Diagnoza potrzeb UP
2. Poradnictwo zawodowe
3. Szkolenia zawodowe
4. Staż zawodowy
5. Pośrednictwo pracy

1. Opracowanie indywidualnych planów
działania
2. Job coaching
3. Poradnictwo zawodowe
4. Szkolenia zawodowe

opuszczeniu)
-osoby, które opuściły zakład
poprawczy lub schronisko dla
nieletnich (do 2 lat po
opuszczeniu),
-osoby, które opuściły zakłady
pracy chronionej (do 2 lat po
zakończeniu zatrudnienia w
zakładzie).
GD stanowi 72 os.młodych [w tym
44K] w wieku 15-29 lat, z
następujących grup:
-56 UP to osoby bierne zawodowo,
kt.nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET
-16 UP to os.z następ.GD:
os.odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny,tzw. ubodzy pracujący,
os.zatrudn.na umowach
krótkoterm.oraz pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych
*Min.30%UP stanowią osoby z
niskimi kwalif.(do ISCED 3 max)
*Min.5% UP stanowią ON
Do projektu mogą zgłaszać się
osoby młode, w tym osoby
niepełnosprawne, które spełniają
wszystkie poniższe kryteria (z
wyłączeniem osób należących do
GD określonej dla trybu konkursu.
w Poddział.1.3.1).:
-mieszkają w województwie
podkarpackim
-mają od 15 do 29 lat
- 100% wszystkich uczestników
proj. stanowią osoby pracujące tj.
osoby należące do gr. tzw. ubogich

Realizacja projektu:
01.01.2019 –
30.09.2019

Rekrutacja :
01.01.2019-30.04.2019

Realizacja projektu:
01.02.2019-31.07.2020
Rekrutacja :
02.2019-04.2020

34.

HUMANEO,
ul. Nawojowska 12,
tel. 603-131-623
„Droga do zatrudnienia”
POWR.01.02.01-18-0045/18
http://drogadozatrudnienia.humaneo.pl/

1. Identyfikacja potrzeb osób młodych
wraz z opracowaniem IPD,
2. Grupowe poradnictwo zawodowe,
3. Szkolenia zawodowe,
4. Staże zawodowe (od 3 do 5 miesięcy)
5. Indywidualne pośrednictwo pracy oraz
przyznanie dodatku relokacyjnego.
W ramach uczestnictwa w projekcie
uczestnicy otrzymają stypendium
szkoleniowe oraz stażowe, zwrot

pracujących - są to osoby, których
zarobki nie przekraczają płacy
minimalnej (ustalanej na
podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę)lub os. zamieszkujące w
gospodarstwie domowym, w
którym dochody(z wyłączeniem
transferów socj.),przypadające na
1 os., nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w
oparciu o próg interwencji socj. w
miesiącu poprzedzającym
przystąpienie do projektu; do GD
należą os. zatrudnione na umowy
krótkoterminowe tj. zatrudnione
na umowę wskazującą na zawarcie
stosunku pracy lub innej formy
zatrudnienia, zawartej na czas
określony, który upływa w okresie
realizacji projektu lub trwa nie
dłużej niż 6 m-cy)lub pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych
to os., których miesięczne zarobki
nie przekraczają wysokości min.
wynagrodzenia.
Do projektu mogą zgłaszać się
osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku
18-29 lat, pozostających bez pracy
( wyłącznie osoby bierne
zawodowo), w tym w
szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu ( tzn. osoby z kategorii
NEET), z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej

Realizacja projektu:
od 01.01.2019r. do
31.03.2020 r.
Rekrutacja :
od 01.01.2019 do
30.06.2019 roku

kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe,
materiały dydaktyczne, poczęstunek,
oraz dla ok. 6 osób środki na zasiedlenie.

35.

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur
Małek
ul. 35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 24 lok.26
Tel. 735 705 898
„Aktywni-młodzi”

POWR.01.02.01-18-0075/18
http://www.pcrp.pl

• Warsztaty z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy ;
• Pośrednictwo pracy;
• Szkolenia zawodowe;
• Staże zawodowe.

określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu
1.2.1. PO WER. Wśród nich min.
50% osoby o niskich
kwalifikacjach. Projekt jest
wyłącznie skierowany do osób z
obszaru województwa
podkarpackiego, w tym w co
najmniej 50% do osób
zamieszkujących miasta średnie w
tym miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.
Grupę docelową (GD) projektu
stanowią osoby młode w wieku
15-29 lat, również
niepełnosprawne, bez pracy, które
nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET,
bierne zawodowo,
niezarejestrowane w urzędach
pracy, zamieszkujące (zgodnie z
KC) teren województwa
podkarpackiego. W/w grupa
docelowa musi spełniać łącznie
następujące kryteria:
- zamieszkuje województwo
podkarpackie,
- jest bierna zawodowo,
- jest bez pracy
- jest niezarejestrowana w PUP
(nie jest bezrobotny),
- nie uczestniczy w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NEET,
- jest w wieku 15-29.
W ramach udzielonego wsparcia
do grupy docelowej nie będą
zaliczać się osoby młode

Realizacja projektu:
01.05.2019-31.03.2020
Rekrutacja ciągła:
06.05.2019-31.05.2019

wyszczególnione w ramach Działania
1.3.1 POWER.

