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1.

Słownik pojęć

Poprzedni zapis

Aktualny zapis

2. Bon na zasiedlenie – jest formą wsparcia Zapis usunięto.
adresowaną
do
bezrobotnych
podejmujących
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą
poza
miejscem
dotychczasowego
zamieszkania. Aby skorzystać ze wsparcia finansowego,
którego wysokość sięga 2-krotności przeciętnego
wynagrodzenia za pracę, przeznaczonego na pokrycie
kosztów zamieszkania związanych z podjęciem pracy,
muszą zostać spełnione trzy warunki:
–
podejmowana forma zatrudnienia podlega
ubezpieczeniom społecznym i za jej wykonywanie
osoba osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto lub
miesięczny przychód, w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
–
osoba aktywizowana pozostaje w zatrudnieniu
lub prowadzi działalność gospodarczą przez okres co

najmniej 6 miesięcy, oraz
–
odległość
od
miejsca
dotychczasowego
zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny
zamieszka w związku z podjęciem nowej pracy wynosi,
co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania
przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
2.

2.1 Założenia ogólne

7. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie
prowadzony od dnia 28 września 2020 r. (od godz.
0:00:00) do dnia 27 listopada 2020 r. (do godz.
12:00:00).
IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie.

7. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie
prowadzony od dnia 28 września 2020 r. (od godz.
0:00:00) do dnia 15 grudnia 2020 r. (do godz. 12:00:00).
IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania
wniosków o dofinansowanie.

12. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz
orientacyjny czas trwania oceny projektów - Luty 2021 r.

12. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz
orientacyjny czas trwania oceny projektów - Marzec 2021r.

3.

2.2 Typy projektów
możliwych do
realizacji
w ramach konkursu
(Przypis dolny nr 10 przy
bonach na zasiedlenie)

Zasady przyznania według Art. 66n. ww. ustawy

Nie obowiązują w ramach przedmiotowego naboru.

4.

2.5 Grupa
docelowa/ostateczni
odbiorcy wsparcia
(UWAGA!)

W przypadku osób, które utraciły zatrudnienie po 1
marca 2020 r., w wyniku pandemii COVID-19 sposób
weryfikacji i dokumentowania spełnienia kryteriów
rekrutacji do projektu określa Beneficjent we wniosku
o dofinansowanie. Najprostszym potwierdzeniem tego

W przypadku osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca
2020 r., w wyniku pandemii COVID-19 sposób weryfikacji
i dokumentowania spełnienia kryteriów rekrutacji do
projektu
określa
Beneficjent
we
wniosku
o dofinansowanie. Najprostszym potwierdzeniem tego
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faktu będzie np. świadectwo pracy lub kopia umowy
cywilno-prawnej wraz z oświadczeniem uczestnika
projektu, że utracił zatrudnienie w omawianym okresie
z powodu pandemii COVID-19 składanym pod rygorem
odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy oraz
oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, że może to
podlegać weryfikacji w rejestrach publicznych np. ZUS.
W przypadku osoby, która została zmuszona do
zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej
w wyniku pandemii COVID-19 potwierdzeniem takiego
stanu rzeczy może być zaświadczenie o zamknięciu
działalności (np. CEiDG) wraz z oświadczeniem uczestnika
projektu, że zamknięcie działalności spowodowane
zostało pandemią COVID-19.

5.

6.7 Pomoc publiczna
3.

faktu będzie np. świadectwo pracy lub kopia umowy
cywilno-prawnej albo oświadczenie uczestnika projektu, że
po 1 marca br. utracił zatrudnienie/ pracę z powodu
rozwiązania lub nieprzedłużenia umowy, składanym pod
rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy
oraz oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, że może to
podlegać weryfikacji w rejestrach publicznych np. ZUS. Do
tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które
były zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby
zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
W przypadku osoby, która została zmuszona do zamknięcia
prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku pandemii
COVID-19 potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być
zaświadczenie o zamknięciu działalności (np. CEiDG) albo
oświadczenie uczestnika projektu, że zamknięcie
działalności nastąpiło po 1 marca br.

5. Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie Zapis usunięto.
osobie, która podejmie działalność gospodarczą stanowią
pomoc de minimis. Oznacza to, że posiadacz bonu na
zasiedlenie podejmujący działalność gospodarczą staje się
Beneficjentem pomocy de minimis i zobowiązany jest
przedstawić podmiotowi udzielającemu tej pomocy
następujące dokumenty:
 dokument potwierdzający podjęcie działalności
gospodarczej (wyciąg z wpisu do CEiDG lub KRS)
 oświadczenie o spełnieniu warunku dla przyznania
bonu na zasiedlenie
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis – stanowiący załącznik nr 1 do
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de
minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6.

Ogłoszenie o naborze
Terminy

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie
prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej za
pośrednictwem SOWA w terminie od dnia 28 września
2020 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 27 listopada 2020 r.
(do godz. 12:00:00).

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie
prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej za
pośrednictwem SOWA w terminie od dnia 28 września
2020 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 15 grudnia 2020 r. (do
godz. 12:00:00).

5. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz 5. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz
orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2021 orientacyjny czas trwania oceny projektów to MARZEC
2021 r.
r.
7.

Ogłoszenie o naborze
Na co można otrzymać
dofinansowanie?

TYP PROJEKTU 3 – PROJEKTY KONKURSOWE PUP
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji
wsparcia
oraz
pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo
pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia
zgodnego
z
kwalifikacjami
i kompetencjami wspieranej osoby lub
poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru
odpowiedniego
zawodu
oraz
pomoc
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania

TYP PROJEKTU 3 – PROJEKTY KONKURSOWE PUP
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji
wsparcia
oraz
pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe
w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz
pomoc
w planowaniu rozwoju kariery
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
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kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
- wsparcie
zatrudnienia
osoby
młodej
u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in.
poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na
zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano
adekwatność danej formy wsparcia.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
– wsparcie
zatrudnienia
osoby
młodej
u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in.
poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub prac
interwencyjnych
dla
osób,
u
których
zidentyfikowano adekwatność danej formy
wsparcia.
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