
 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. 

 

„Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” 
 

Projekt pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowany jest w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji  

osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe” Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób 

długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych 

na terenie województwa podkarpackiego w terminie do 30.06.2018 r. 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 462 190,40 zł 

 

W ramach projektu oferujemy: 

 indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie identyfikacji potrzeb uczestnika projektu 

oraz sporządzenia Indywidualnego Planu Działania, 

 grupowe poradnictwo zawodowe, 

 szkolenia zawodowe wg zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu i zapotrzebowania 

pracodawców, 

 staże zawodowe przez 8 miesięcy - stypendium stażowe 1750 zł brutto brutto/miesiąc, 

 możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu co najmniej przez okres 3 miesięcy. 

 

INFORMACJE DLA POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW: 
1. Planowany termin rozpoczęcia staży: kwiecień-czerwiec 2017 r. (I edycja) i sierpień-październik 

2017 r. (II edycja) 

2. Czas trwania staży zawodowych: 8 miesięcy. 

3. Lokalizacja miejsca pracy stażysty: na terenie województwa podkarpackiego. 

4. Przedsiębiorca może przyjąć na staż maksymalnie 3 stażystów. 

5. Pracodawcy określają rodzaje stanowisk pracy, na jakie potrzebują pracowników oraz wymagane 

dla nich kwalifikacje/kompetencje zawodowe. 

6. Pracodawcy są zobowiązani do opracowania programu stażu (we współpracy z PARR S.A.), 

zapewnienia opiekuna stażu oraz wydania opinii na temat stażu po jego zakończeniu. 

7. Staż będzie organizowany u przedsiębiorcy na podstawie umowy pomiędzy Beneficjentem,  

a Przedsiębiorcą. Ponadto każdy Przedsiębiorca będzie zawierał umowy z poszczególnymi 

stażystami. 

8. Stypendium stażowe wypłaca stażyście Beneficjent (PARR S.A.). Beneficjent jest również 

płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne stażysty. 

9. Obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie stażysty, po zakończeniu przez niego stażu, na okres 

co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu. Zatrudnienie 

powinno być na stanowisku zgodnym z ukończonym szkoleniem zawodowym lub zbliżonym  

(w sytuacji niezdania egzaminu). 

 

  



 

 

REKRUTACJA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Planujemy przeprowadzić wstępne rozeznanie wśród pracodawców w zakresie zapotrzebowania 

na stażystów w okresie od 19.12.2016 r. do 13.01.2017 r. Przygotujemy krótki formularz, który 

będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Wypełnione formularze należy przesyłać na 

adres e-mail: staz@parr.pl . 

2. Rekrutacja przedsiębiorców do udziału w projekcie planowana jest w lutym 2017 r. (I edycja) 

oraz w czerwcu 2017 r. (II edycja). 

3. Dokumenty rekrutacyjne zostaną umieszczone na stronie internetowej www.parr.pl (w zakładce 

- Projekty) co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem rekrutacji. 

 

Informujemy, że potencjalny pracodawca może sam znaleźć osobę, którą chce przyjąć na staż. 

Osoba ta musi jednak chcieć wziąć udział w projekcie, spełniać warunki udziału w projekcie 

(wymienione poniżej), zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz złożyć 

formularz rekrutacyjny w wyznaczonych terminach rekrutacji. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria: 

 osoba długotrwale bezrobotna, zarejestrowana w PUP przez okres ponad 12 m-cy od momentu 

ostatniej w nim rejestracji 

 osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) 

 osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego  

 

 

PLANOWANE JEST RÓWNIEŻ SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW 

DNIA 15.12.2016 r. O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE PARR S.A. (ADRES PONIŻEJ) W SALI NR 20, I PIĘTRO 

(II PIĘTRO - WINDA). SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU. 

 

 

Adres biura projektu:  

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 32), 37-700 Przemyśl 

tel. (16) 676 09 85, wew. 9, mail: staz@parr.pl 

mailto:staz@parr.pl
http://www.parr.pl/

