
UCHWAŁA N R ..tóL /2017  
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...X !L .^ .% n iC Ł ..2 0 1 7 r.

w  sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w  powiecie łow ickim  (HI)” realizowanego w  okresie od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017r. w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” , Działanie 1.1 
„Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe” , Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi m łodych” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Na podstawie a rt 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814; zm, Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948) 
w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645, 691, 868, 1265, 1579, 1860, 1940, 1948, 1984, 
2138, 2260 oraz z 2017r. poz. 38) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie łowickim (Ili)” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 
w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -  2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku 
pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 
„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W ramach zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy są realizowane 

projekty w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających 

z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

będzie realizował projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie łowickim (III)” współfinansowany z EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś Priorytetowa I „Osoby młode 

na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 

„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Wartość projektu wynosi: 1.844.709,OOzł.


