
„Działalność gospodarcza w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego” 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 



Cel szczegółowy dla Osi Priorytetowej I:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, 

w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

GRUPA DOCELOWA (zgodnie z SzOOP)

Działanie 1.1

osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP jako 
bezrobotne



PO WER to pakiet działań 
skierowanych do osób młodych w 

wieku 15-29 lat

PO WER to pakiet działań skierowanych
dla osób młodych

* dla osób w wieku 15-29 lat

* dla osób, które przerwały, zakończyły naukę 
i nie poszły na studia

* dla osób, które  nie uczestniczą w szkoleniu

* dla osób poszukujących pracy

* dla osób myślących o własnym biznesie

Dla kogo 
program



PO WER to pakiet działań 
skierowanych do osób młodych w 

wieku 15-29 lat

Kto może być uczestnikiem projektu PO WER?

Osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 
trzy warunki:

nie pracuje (bezrobotna, bierna zawodowo),

nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym),

nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych 
zajęciach mających na celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy).



GRUPA DOCELOWA RPO

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do 
jednej 

z następujących grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,  
b) osoby długotrwale bezrobotne,
c) kobiety,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej.

Osoby wskazane w pkt a) do e) stanowią min. 60% uczestników projektu, osoby wskazane w pkt f) stanowią 
max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne  
należące 

co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,  
b) osoby długotrwale bezrobotne,
c) kobiety,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach zamierzający odejść z rolnictwa.



Realizatorzy 
projektów 

PO WER i RPO

Projekty 
pozakonkursowe

Powiatowe 
Urzędu Pracy

Miejski Urząd 
Pracy



Zasady rekrutacji do projektu.

Brak udziału w szkoleniach w okresie ostatnich 4 tygodni.

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii 
NEET

Zgodnie z definicjami PO WER, pod pojęciem „do 29 r. ż.” kwalifikujemy 
również osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 lat

Dodatkowe kryteria np. zamieszkanie na terenie konkretnego powiatu, posiadanie 
orzeczenia o niepełnosprawności.



Doświadczenie zawodowe –
Własna firma

Jeśli na etapie IPD okaże się, że uczestnik projektu jest 
osobą przedsiębiorczą może starać się o bezzwrotną 
dotację na rozpoczęcie firmy w maksymalnej kwocie 6-
krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 



W ramach działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
dla uczestników projektu przewidziane jest wsparcie w postaci 
otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z: 
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży/praktyk 

zawodowych, szkoleń, refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy, 

wspierania mobilności zawodowej.



Punkt informacyjny PO WER

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Lubartowska 74 A,
I piętro, pokój 100

tel. (81) 46 35 349, 605 903 493

e-mail: power@wup.lublin.pl

www.power-wuplublin.praca.gov.pl

www.wuplublin.praca.gov.pl/szkolenia-w-ramach-srodkow-efs

http://www.power-wuplublin.praca.gov.pl/
http://www.wuplublin.praca.gov.pl/szkolenia-w-ramach-srodkow-efs


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Punkt informacyjny RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4

www.rpo.lubelskie.pl/wup
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

e-mail. punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl 
tel.: 81 46 35 363 lub 605 903 491

http://www.rpo.lubelskie.pl/wup
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

