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RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego ,Aktywizacja osob 
po 29. roku iycia pozostajqcych bez pracy w mieicie Lodzi (11)" wsp6~nansowanego 

ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa todzkiego na lata 2014 - 2020,OS Priorytetowa VIII Zatrudnienie, 

Dzialanie VIII.l Wsparcie aktywnoici zawodowej os6b po 29. roku iycia pnez  
powiatowe unqdy pracy. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 grudnia 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 pozakonkursowy pn. ,.Aktywizacja osob 
po 29. roku zycia pozostajqcych bez pracy w mieScie Lodzi (11)" wspolfinansowany 
ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020, OS Priorytetowa VIII Zatrudnienie. 
Dziaianie VIII.1 Wsparcie aktywnoici zawodowej os6b po 29. roku iycia przez powiatowe 
urzqdy pracy. 

$ 2. Wykonanie uchwaky powierza siq Prezydentowi Miastatodzi. 

5 3. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 



W odpowiedzi na ogloszony przez Wojewodzki Urzqd Pracy w Lodzi nab6r projektow 
pozakonkursowych wspotfinansowanych ze irodk6w Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020. 
OS Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Dzialanie VIII.1 Wsparcie aktywnoSci zawodowej osob 
po 29. roku Aycia przez powiatowe urz@y pracy, Powiatowy U q d  Pracy w Lodzi zlokyl 
wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Aktywizacja osob PO 29. roku @cia pozostajqcych 
bez pracy w mieScie Lodzi (11)". W celu zawarcia urnowy o dofinansowanie projektu 
wymagana jest uchwala Rady Miejskiej w Lodzi zatwierdzajqca realizacjq projektu. 

Tytul projektu: ,,Aktywizacja osob po 29. roku iycia pozostajqcych bez pracy w mieicie 
Lodzi (11)". 

Cel projektu: Zwi$k.Sze~e moiliwoici zatrudnienia osob po 29. roku iycia pozostajqcych 
bez pracy w mieScie Lodzi. 

Grupa docelowa: osoby po 29 roku iycia pozostajqce bez pracy, zarejestrowane w PUP 
Lodzi jako bezrobotne (z ustalonym I lub I1 profilem pomocy - w zaleinoSci od formy 
wsparcia), kt6re znajdujq siq w szczegolnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby 
po 50 roku Qcia, osoby dlugotrwale bezrobotne, kobiefy, osoby z niepehosprawnoSciami, 
osoby o niskich kwalifikacjach. 

Planowana liczba os6b: 538 os6b. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 

Zadania planowane do realizacji: ushgi i instrumenty rynku pracy, o ktorych mowa 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: identyfliacja potrzeb poprzez 
indywidualne plany dzialania, poirednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, prace 
interwencyjne, wyposaienie lub doposaienie stanowiska pracy, Srodki w formie dotacji 
b e m o t n e j  na podjpcie dzialalnoSci gospodarczej. 

Kwota dofinansowania projektu: 10 685 123.00 zi, w tym 1 602 768.45 zi krajowy wkiad 
publiczny 

Projekt nie wymaga wkiadu wlasnego Miasta todzi. 


