
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

ul. Gdańska 35, 84 – 300 Lębork 

tel. (59) 8623 728, 8623 744; fax. (59) 8667 130 

www.pup.lebork.pl 
 

 

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy 

pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu 

Regionalnego „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich  

w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – GRYF” 
 

realizowany w okresie 07 marzec 2017r. –  31 grudzień 2017r. 

na terenie powiatu lęborskiego w województwie pomorskim 

 

Celem Programu Regionalnego „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – GRYF”  
w powiecie lęborskim jest tworzenie nowych miejsc pracy poprzez aktywizację 

zawodową i wspieranie zatrudnienia 39 osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku - mieszkańców wsi oraz kobiet z miast 

położonych na obszarach powiatów ziemskich a także wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych 

zasobów i potencjału, a w szczególności usług i branż rozwijających się na obszarach 

wiejskich.  

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji: 

1. Staże dla 9 osób, 

2. Szkolenie dla 5 osób,  

3. Roboty publiczne dla 15 osób,  

4. Prace interwencyjne dla 9 osób, 

5. Jednorazowe środki na podjęcie  

działalności gospodarczej (dotacja)  

dla 1 osoby, 

6. Zwrot kosztów przejazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub szkolenia. 
 

Kwota dofinansowania 324 600,00 zł 
 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami rynku pracy. 

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 

Informacja dla osób zainteresowanych 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 

Doradcy klienta indywidualnego: pok. 201, 203-204, 206-209 

Prace interwencyjne, roboty publiczne: pok. 102 tel. (59) 866 71 25-26 

Staże: pok. 5 tel. (59) 866 71 07 - 08 

Szkolenia: pok. 208 tel. (59) 866 71 51 – 52 

Dotacje: pok. 103 tel. (59) 866 71 27 - 28 

Poradnictwo zawodowe: pok. 201,204,206,207 tel. (59) 866 71 38,43,46,49  
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