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Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż wydłużono okres
rekrutacji do projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w
powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój
przedsiębiorczości
do dnia 16.10.2018 roku
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Nabór skierowany jest do osób, które są zarejestrowane w PUP Lublin jako bezrobotne
z ustalonym II profilem pomocy, mają ukończony 30 rok życia oraz do tych, które
już wcześniej (ponad 12 m-cy temu) prowadziły działalność gospodarczą z własnych
środków i zamierzają ponownie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Uczestnikami projektu mogą być osoby należące do co najmniej jednej z następujących
grup:
•
•
•
•
•

osoby powyżej 50 roku życia
kobiety
osoby z niepełnosprawnościami
osoby długotrwale bezrobotne
osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu zapewniamy:
• indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenie działalności gospodarczej (6
godz.)
• przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 20.000zł)
• wsparcie pomostowe w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa
z zakresu bieżących problemów pojawiających się w okresie prowadzenia
działalności gospodarczej (4 godz.)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie osobiście lub w
formie listownej formularza rekrutacyjnego na adres siedziby biura projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
ul. Mełgiewska 11 C, 20-209 Lublin
http://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=50kk1iA2&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle...
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Formularze Rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 10.10.2018 r. do dnia 16.10.2018
r.
Obowiązujące druki wniosków można pobrać w siedzibie naszego urzędu w
pok. 209 lub ze strony internetowej www.puplublin.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 81-7451816, wew.270,
kom.506-174-560
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie
rekrutacji oraz formularzu rekrutacyjnym w czasie trwania naboru kandydatów do
projektu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego
regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin rekrutacji i
formularz rekrutacyjny.
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