Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

BONY NA ZASIEDLENIE – ciągły nabór wniosków
o przyznanie bonów na zasiedlenie w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza ciągły nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie
dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)”.
Limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w ramach ww. projektu w 2018 roku wynosi
60 000,00 zł(maksymalna wnioskowana kwota wynosi 7 500,00 zł).

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie mogą składać osoby bezrobotne
zarejestrowane w PUP w Wadowicach lub Filii PUP w Andrychowie, które:

na dzień złożenia wniosku mają ukończone 25 lat
i nie ukończyły jeszcze 30 roku życia

na dzień złożenia wniosku nie mają ukończonych 25 lat,
a okres od dnia rejestracji w Urzędzie
do dnia złożenia wniosku jest krótszy
niż 3 miesiące

- w Indywidualnym Planie Działania dostosowanym do ustalonego profilu
pomocy mają uwzględnioną tę formę pomocy,
- nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach przed złożeniem wniosku
w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,
- nie uczestniczyły w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)".

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany bezrobotnemu w związku z podjęciem przez niego poza miejscem
dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej
80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami
transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność
gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Druk wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życiaoraz „Zasady przyznawania
bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia”udostępnionesąna stronie internetowej tutejszego
Urzęduwadowice.praca.gov.plw zakładce „Dokumenty do pobrania” → „Bony na zasiedlenie”.
Wypełnione i kompletne wnioski będzie można składać od dnia 12.02.2018 r.:
a) w sekretariacie:
 siedziby Urzędu – Wadowice, ul. Mickiewicza 27, pok. 204,
 Filii PUP w Andrychowie – Andrychów, ul. Starowiejska 22b, pok. 2,
a) za pośrednictwem operatora pocztowego (brane będą pod uwagę tylko te wnioski, które wpłyną
do Urzędu nie wcześniej niż 12.02.2018 r.).
Informacja o zakończeniu ciągłego naboru wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych
do 30 roku życia zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Powiatowego Urzędu
Pracyw Wadowicach i Filii PUP w Andrychowie.

