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2019r-564 264,00 zł, w tym:
-certvfl^owane szkolenia zawodowe
510 000,00 ił
-stypendium szkoleniowe 54 264,00 zł
2020r. -564 264,00 zł, w tym:
-certyfikowane szkolenia zawodowe
510 000,00 zł
-stypendium szkoleniowe 54 264,00 zł
STAŻE ZAWODOWE - 576 105.00 zl
2019r. - 288 052,50 zł, w tym:
-stypendium stażowe 175 552,50 zł
-organizacja staży zawodowych 12 500,00 zł,
-obsługa staży zawodowych 25 000,00 zł
-opiekun staży zawodowych 75 000,00 zł
2020r.- 288 052,50 zł, w tym:
-stypendium stażowe 175 552,50 z!
-organizacja staży zawodowych 12 500,00 zł,
-obsługa staży zawodowych 25 000,00 zt
-opiekun staży zawodowych 75 000,00 zt

2019r.-112 200,00 ił
2020r.~ 112 200,00 ił
CERTYFIKOWANE 5ZKOLENIA ZAWODOWE

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
-116 880.00 zt
2019 r.-146 880,00 zł,
KOMPETENCJE CYFROWE ^ 224 400.00 zł

Zorganizowanie na terenie Miasta

Przemyśla aktywizacji zawodowej 204
uczestników/uczestniczek projektu

„Przemyślany Rozwój", w tym

indywidualnego doradztwa
zawodowego, kursu kompetencji

cyfrowych, certyfikowanych szkoleń

zawodowych z wypłatą stypendium
szkoleniowego oraz 50 staży

zawodowych.

Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację

zadania
Rodzaj zadaniaLp.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację.

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie art.lSa ust.l pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r, poz. 450 z póżn. zm.) oraz upoważnienia Nr 34/2019 Prezydenta Miasta

Przemyśla z dnia 11 stycznia 2019 r.- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i

reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyślany Rozwój"; Oś

Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0017/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 września 2020 r.

Unieważniam otwarty konkurs w poniższym zakresie

z powodu nie złożenia żadnej oferty:
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