
Lp.
Nazwa 

Beneficjenta
Adres Beneficjenta Adres e-mail Beneficjenta

Nr telefonu 

Beneficjenta
Tytuł projektu Obszar realizacji

Wartość 

projektu EFS

Wartość 

projektu PUP

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

Data 

zakończenia 

realizacji

Dla kogo ? Jakie formy wsparcia ? Strona www. z informacjami o projekcie

1

POWIAT 

BOLESŁAWIECKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

BOLESŁAWCU

59-700 Bolesławiec, 

ul. Obrońców Helu 10 wrbo@praca.gov.pl 757326601

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie bolesławieckim (VI)

Powiat: bolesławiecki 1 458 167,86 1 311 933,86 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe 2.Staże                                                                              

3.Prace interwencyjne                                           4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia 

7.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 http://boleslawiec.praca.gov.pl 

2

POWIAT 

DZIERŻONIOWSKI - 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

DZIERŻONIOWIE

58-200 Dzierżoniów, ul. 

Rynek 27

sekretariat@dzierzoniow.prac

a.gov.pl
748320380

Aktywizacjaosób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie dzierżoniowskim (VI)

Powiat: 

dzierżoniowski 
1 896 663,15 1 722 589,58 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              

3.Prace interwencyjne                                          4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7.Bon szkoleniowy 

8.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www: dzierzoniow.praca.gov.pl 

3

POWIAT 

GŁOGOWSKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

GŁOGOWIE

ul. Piaskowa 1, 67-200 

Głogów
wrgl@praca.gov.pl 767275555

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie głogowskim (VI)

Powiat: głogowski 2 694 101,92 2 402 020,81 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa 

 zawodowego/pośrednictwa pracy,  opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Bon na zasiedlenie 

4.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      5.Szkolenia                                                                    

6.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

www.pup.glogow.pl 

4

POWIAT 

GÓROWSKI/POWIA

TOWY URZĄD 

PRACY W GÓRZE

ul. Poznańska 4, 56-200 

Góra
sekretariat@gora.praca.gov.pl 655432225

Aktywizacja osób młodych 

pozostajacych bez pracy w 

powiecie górowskim (VI)

Powiat: górowski 1 865 142,62 1 780 992,62 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci; poradnictwa  

zawodowego/pośrednictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 5. Środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia 

 www: http://gora.praca.gov.pl 

5

POWIAT JAWORSKI 

/ POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

JAWORZE

59-400 Jawor, ul. 

Strzegomska 7
wrja@praca.gov.pl 767291100

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie jaworskim (VI)

Powiat: jaworski 2 111 779,20 1 943 182,69 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                          4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7. Bon szkoleniowy 

8.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www: https://jawor.praca.gov.pl/ 

6

POWIAT 

JELENIOGÓRSKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

JELENIEJ GÓRZE

58-508 Jelenia Góra, ul. 

Podchorążych 15
wrje@praca.gov.pl 756473160

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie jeleniogórskim (VI)

Powiat: jeleniogórski 2 917 997,43 2 708 837,43 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7. Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www: http://jeleniagora.praca.gov.pl 

7

POWIAT 

KAMIENNOGÓRSKI

/ POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

KAMIENNEJ GÓRZE

ul. Henryka Sienkiewicza 

6A, 58-400 Kamienna 

Góra

wrka@praca.gov.pl 756450160

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie kamiennogórskim (VI)

Powiat: 

kamiennogórski 
987 248,92 923 668,92 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7. Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

www.kamiennagora.praca.gov.pl

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020 w województwie dolnośląskim w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-003/20,      Wrocław, 17.12.2020 

http://www.pup.glogow.pl/


8

POWIAT 

KŁODZKI/POWIATO

WY URZĄD PRACY 

W KŁODZKU

57-300 Kłodzko, ul. 

Wyspiańskiego 2J

sekretariat@klodzko.praca.go

v.pl
748657410

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie kłodzkim (VI)

Powiat: kłodzki 5 897 462,72 5 364 512,72 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

2.Staże                                                                              

3.Prace interwencyjne                                          4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.klodzko.praca.gov.pl 

9

POWIAT 

LEGNICKI/POWIAT

OWY URZĄD 

PRACY W LEGNICY

59-220 Legnica, ul. gen. 

Władysława Andersa 2
puplegnica@puplegnica.pl 767225217

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie legnickim (VI)

Powiat: legnicki 4 338 735,07 3 759 808,87 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7. Bon szkoleniowy 

8.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.puplegnica.pl 

10

POWIAT 

LUBAŃSKI/POWIAT

OWY URZĄD 

PRACY W LUBANIU

59-800 Lubań, ul. 

Lwówecka 10
pup@powiatluban.pl 757223519

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie lubańskim (VI)

Powiat: lubański 1 328 204,08 1 212 264,08 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7. Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.luban.praca.gov.pl 

11

POWIAT LUBIŃSKI - 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

LUBINIE

ul. Jana Kilińskiego 12b, 

59-300 Lubin
sekretariat@puplubin.pl 767461401

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie lubińskim (VI)

Powiat: lubiski 1 818 036,00 1 668 500,06 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7. Bon stażowy 

8.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.puplubin.pl 

12

POWIAT 

LWÓWECKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

LWÓWKU ŚLĄSKIM

ul. Budowlanych 1,

59-600 Lwówek Śląski wrlw@praca.gov.pl 757824224

"Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie lwóweckim (VI)"

Powiat: lwówecki 1 796 285,62 1 624 245,62 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci; poradnictwa  

zawodowego/pośrednictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                        4.Bon na 

zasiedlenie 5. Środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia 

 www.lwowekslaski.praca.gov.pl 

13

POWIAT 

MILICKI/POWIATO

WY URZĄD PRACY 

W MILICZU

ul. Wojska Polskiego 40, 

56-300 Milicz
wrmi@praca.gov.pl 713842989

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie milickim (VI)

Powiat: milicki 981 764,07 918 932,07 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci; poradnictwa  

zawodowego/pośrednictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 5. Środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia 

 www.pupmilicz.pl 

14

POWIAT OLEŚNICKI 

/ POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

OLEŚNICY

56-400 Oleśnica, ul. 

Wojska Polskiego 13
wrol@praca.gov.pl 713142089

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie oleśnickim (VI)

Powiat: oleśnicki 2 101 063,26 2 022 140,94 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci; poradnictwa  

zawodowego/pośrednictwa pracy, opracowania IPD

2.Staże                                                                              3.Bon 

na zasiedlenie 4. Środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      5.Bony 

szkoleniowe

 www.praca-olesnica.pl 

15

POWIAT OŁAWSKI 

/ POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

OŁAWIE

55-200 Oława, ul. 3 Maja 

1
sekretariat@pup-olawa.pl 713139652

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie oławskim (VI)

Powiat: oławski 1 974 928,78 1 873 948,78 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci; poradnictwa  

zawodowego/pośrednictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                        

4. Środki na podjęcie działalności  gospodarczej                                                      

5.Bon szkoleniowy                                                      6. 

Doposażenie stanowiska pracy 

www: http://olawa.praca.gov.pl/ 



16

POWIAT 

POLKOWICKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

POLKOWICACH

59-100 Polkowice, ul. 

Legnicka 15
wrpo@praca.gov.pl 767465250

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie polkowickim (VI)

Powiat: polkowicki 1 735 443,71 1 604 477,32 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy,  

opracowania IPD                                                                            

2. Staże                                                                  3.Bony na 

zasiedlenie 4.Dofinansowanie podejmowania działalności 

 gospodarczej 

5.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy    6. 

Szkolenia

 www.polkowice.praca.gov.pl 

17

POWIAT 

STRZELIŃSKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

STRZELINIE

57-100 Strzelin, ul. 

Kamienna 10
wrst@praca.gov.pl 713921981

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie strzelińskim (VI)

Powiat: strzeliński 1 678 543,56 1 562 977,56 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia                                                                    

7.Refundacja kosztów wyposażenia

 www.strzelin.praca.gov.pl 

18

POWIAT 

ŚREDZKI/POWIATO

WY URZĄD PRACY 

W ŚRODZIE 

ŚLĄSKIEJ

ul. Wrocławska 4, 

55-300 Środa Śląska efs@pupsrodaslaska.pl 713172505

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie średzkim (VI)

Powiat: średzki 1 220 469,10 1 113 879,10 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                        

4.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      5.Szkolenia                                                                    

6. Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.pupsrodaslaska.pl 

19

POWIAT 

ŚWIDNICKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

ŚWIDNICY

ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 5, 

58-100 Świdnica
wrsw@praca.gov.pl 748561812

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie świdnickim (VI)

Powiat: świdnicki 3 703 123,84 3 430 477,84 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                                6. Bon 

stażowy                                                                           7. Bon 

szkoleniowy 

8.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy    9. Bon 

zatrudnieniowy

 www: swidnica.praca.gov.pl 

20

POWIAT 

TRZEBNICKI/POWI

ATOWY URZĄD 

PRACY W 

TRZEBNICY

55-100 Trzebnica, ul. 

Tadeusza Kościuszki 10
wrtr@praca.gov.pl 713121154

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie trzebnickim (VI)

Powiat: trzebnicki 1 766 888,91 1 626 638,91 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe 2.Staże                                                                              

3. Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                          6.Bon 

szkoleniowy     

 www.praca.trzebnica.pl 

21

POWIAT 

WAŁBRZYSKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

WAŁBRZYCHU

58-306 Wałbrzych, ul. 

Ogrodowa 5B
kancelaria@urzadpracy.pl 748407300

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie wałbrzyskim ziemskim 

i wałbrzyskim grodzkim (VI)

Powiat: wałbrzyski 4 322 733,75 3 938 156,32 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego/pośred

nictwa pracy, opracowania IPD

 2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                        4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                                

6.Szkolenia                                                                        7. 

Bon szkoleniowy 

8.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy   

 walbrzych.praca.gov.pl 

22

POWIAT 

WOŁOWSKI - 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

WOŁOWIE

56-100 Wołów, pl. 

Piastowski 2
programy@pupwolow.pl 713891092

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie wołowskim (VI)

Powiat: wołowski 2 049 488,27 1 905 498,27 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe 2.Staże                                                                              

3. Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia 

7.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.wolow.praca.gov.pl 

23

POWIAT 

WROCŁAWSKI, 

POWIAT M. 

WROCŁAW/POWIA

TOWY URZĄD 

PRACY WE 

WROCŁAWIU

ul. Gliniana 20-22, 50-525 

Wrocław
sekretariat@pup-wroclaw.pl 717701600

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie wrocławskim (VI) oraz 

w powiecie m. Wrocław (VI)

Powiat: Wrocław 

Gmina: 

Wrocław,Powiat: 

wrocławski  Gmina: 

Czernica , 

Długołęka,Jordanów Ś

ląski,Kąty Wrocławski

e , Kobierzyce 

,Mietków,Siechnice,S

obótka,Żórawina

7 851 488,20 6 881 130,50 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe 2.Staże                                                                              

3. Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 

5.Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej                                                      6.Szkolenia 

7.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www: https://wroclaw.praca.gov.pl 



24

POWIAT 

ZĄBKOWICKI 

/POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

ZĄBKOWICACH 

ŚLĄSKICH

57-200 Ząbkowice Śląskie, 

ul. Powstańców 

Warszawy 7

wrza@praca.gov.pl 748166724

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie ząbkowickim (VI)

Powiat: ząbkowicki, 

Gmina: Bardo , 

Ciepłowody 

,Kamieniec Ząbkowick

i, Stoszowice 

,Ząbkowice Śląskie, 

Ziębice ,  Złoty Stok 

2 602 234,08 2 448 894,08 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Pośrednictwo pracy/poradnictwo  zawodowe                                                             

2.Staże                                                                              3. 

Prace interwencyjne                                         4.Bon na 

zasiedlenie 5.Jednorazowe środki na podjęcie  

 działalności  gospodarczej                                                      

6.Szkolenia 

 www: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl 

25

POWIAT 

ZGORZELECKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

ZGORZELCU

59-900 Zgorzelec, 

ul. Pułaskiego 14 projekty@pup.zgorzelec.pl 757770500

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie zgorzeleckim (VI)

Powiat: zgorzelecki 1 478 046,76 1 332 717,76 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Pośrednictwo pracy/poradnictwo  zawodowe                                               

2.Staże                                                                              3. 

Bon szkoleniowy                                               4.Bon na 

zasiedlenie 5.Jednorazowe środki na podjęcie  

działalności  gospodarczej                                                      

6.Szkolenia 

www: zgorzelec.praca.gov.pl 

26

POWIAT 

ZŁOTORYJSKI / 

POWIATOWY 

URZĄD PRACY W 

ZŁOTORYI

al. Miła 18, 

59-500 Złotoryja wrzl@praca.gov.pl 768779200

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie złotoryjskim (VI)

Powiat: złotoryjski 2 255 992,45 2 087 692,45 01.10.2021 31.12.2022

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku         18-

29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami,  

zarejestrowane w PUP jako                                                         

 bezrobotne,spośród których co najmniej 60 %  stanowią 

osoby, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją  osoby  

z kategorii NEET, przyjętą w Programie  Operacyjnym  Wiedza 

 Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1.Wsparcie w postaci: poradnictwa 

 zawodowego/pośrednictwa pracy, opracowania IPD

2.Staże                                                                              

3.Prace interwencyjne                                          4.Bon na 

zasiedlenie 5.Jednorazowe środki na podjęcie  

działalności  gospodarczej                                                      

6.Szkolenia                                                                    

7.Wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

 www.pup.zlotoryja.pl 


