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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 
zaprasza do składania 

wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
w ramach – realizacji w 2022 roku – projektu 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)” 
 

I.  Informacje ogólne: 

1. Termin składania wniosków:   6-7.09.2022 r. 

2. Liczba stanowisk pracy przewidzianych do utworzenia w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 2. 

3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego   

 bezrobotnego, może zostać przyznana: 

1) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą; 

2) „producentowi rolnemu”; 

3) niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole; 

4) żłobkowi lub klubowi dziecięcemu tworzonemu i prowadzonemu przez osobę fizyczną, 

osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na mocy 

przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na stanowisko pracy utworzone                        

i związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                  

lub prowadzeniem dla nich zajęć; 

5) „podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne” na stanowisko pracy związane 

bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych                   

w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, 

pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie dokonywania 

ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. 

3. Kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy                               

wynosi 30.000,00 zł na 1 stanowisko pracy.  

II. Kryteria dostępu obowiązujące przy realizacji projektu:  

Na refundowane stanowisko pracy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 

lat zamieszkałe na terenie powiatu pułtuskiego, zarejestrowane w PUP w Pułtusku, 
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dla których ww. forma pomocy została zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania (IPD), 

należące do jednej z niżej wymienionych grup: 

✓ długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy; 

✓ osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby z wykształceniem średnim lub niższym; 

✓ osoby z niepełnosprawnościami; 

✓ osoby nie kwalifikujące się do ww. grup, 

nie będące dotychczas uczestnikami ww. projektu. 

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. 

 

Okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na stanowisku pracy, którego wyposażenie     

lub doposażenie zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Pracy, winien wynosić                             

co najmniej 25 miesięcy. 

Podmioty uprawnione, zainteresowane ww. wsparciem, winny złożyć wniosek o udzielenie 

refundacji wraz z odpowiednimi załącznikami w następujący sposób: 

➢ osobiście w siedzibie PUP w Pułtusku – lub  

➢ za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk 
(decyduje data wpływu do Urzędu).  

 

Szczegółowe zasady przyznawania refundacji określa: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380, z późn. zm.) oraz wewnętrzny regulamin. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 

pod adresem www.pup.pultusk.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania" pod nazwą „Wniosek o udzielenie 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – POWER 2022”, lub w siedzibie                        

tut. Urzędu. 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru, 
oraz wnioski złożone w terminie naboru ale niekompletne, 

 nie będą uwzględniane 

http://www.pup.pultusk.pl/

