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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osbb 
mlodych pozostajqcych bez pracy w mieScie Lodzi (11)" wsp6lfinansowanego ze Srodkbw 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwbj 
2014 - 2020, OS Priorytetowa I Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie 

os6b mlodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe, Poddzialanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na necz 

zatrudnienia ludzi mlodych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 gmdnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 
oraz z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890) i art. 9 ust. 1 pkt 2 i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357, 
1066, 1217,1240,1268, 1567. 1582,1607, 1767,1814, 1830,2199), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. Zatwierdza siq do realizacji projekt pn. ,.Aktywizacja os6b miodych pozostajqcych 
bez pracy w mieScie Lodzi (11)" wspoifinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014 - 2020, OS Priorytetowa I Osoby 
mtode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie o d b  miodych pozostaj~cych bez pracy 
na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziaianie 1.1.2 Wsparcie 
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi miodych. 

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza sig Prezydentowi Miasta todzi. 

3 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miqjskiej w todzi  

Tomasz KACPRZAK 



UZASADNLENIE 

W odpowiedzi na ogloszony przez Wojewodzki Urzql Pracy w Lodzi nabor projektow 
pozakonkursowych wsp6fiansowanych ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Prograrnu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Romoj 2014 - 2020 OS Priorytetowa I Osoby mlode nu 
rynku prucy, Dziatanie 1.1 ,,Wspmcie os6b mlodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym 
rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddzialanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjaiywy 
nu rzecz zatrudnienia ludzi mlodych, Powiatowy U q d  Pracy w Lodzi zloiyl Wniosek 
o dofinansowanie projektu pn.: ,,Aktywizacja os6b mlodych pozostajqcych bez pracy 
w mieScie Eodzi (II)". W celu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wymagana jest 
uchwala Rady Miejskiej w todzi zatwierdzajqca realizacjq projektu. 

Tytul projektu: ,,Aktywizacja o d b  mlodych pozostaj~ych bez pracy w mieicie Lodzi (11)". 

Cel projektu: Z~i$k.Szenie moz1iwoSci zatrudnienia osdb mlodych do 29 roku iycia 
bez pracy, w tym w szczeg6lno$ci osob, ktore nie uczestniczq w ksztalceniu i szkoleniu (tzw. 
mtodziei NEET). 

Grupa docelowa: osoby mkode w wieku 18 - 29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP 
w Eodzi jako bezrobotne (nalekqce do I lub I1 profilu pomocy - w zaleinoici od formy 
wsparcia), ktore nie uczestniczq w ksztalceniu lub szkoleniu (tzw. mlodziei NEET). Grupami 
priorytetowyrni w projekcie sq osoby dhgotrwale beuobotne (wg definicji POWER) i osoby 
z niepel.nosprauaoSciami. 

Planowana liczba os6b: 1 037 osbb. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 3 1.12.2016 r. 

Zadania planowane do realizacji: uslugi i instrumenty rynku pracy, o ktorych mowa 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: identyfikacja pohzeb poprzez 
indywidualne plany dzialania, pogrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, stake, 
prace intemencyjne, Srodki w formie dotacji bezzwrotnej na podjqcie dzialalnoici 
gospodarczej . 

Kwota dofinansowania projektu: 14 704 149,OO d, w tym 1 192 506,48 zt krajowy wklad 
publiczny 

Projekt nie wymaga wkiadu wlasnego Miasta hdzi .  


