Załącznik do zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PUP w Turku z dnia 02.01.2018 r.

Zestawienie stawek refundacji oraz kwot pomocy finansowej w ramach form aktywizacji zawodowej środków Funduszu Pracy w 2018r.

Lp.

Wyszczególnienie

Maksymalna kwota stawki od 01.01.2018

Wysokość stawek

1

2

3

4

831,10 zł + 150,09 zł (składki ZUS około 18,06 %) = 981,19 zł

810,00 zł + 146,28 zł (składki ZUS około 18,06%) = 956,28 zł

2 127,80 zł + 384,28 zł (składki ZUS około 18,06 %) = 2 512,08 zł

1 920,00 zł + 346,76 zł (składki ZUS około 18,06% ) = 2 266,76 zł

Stypendium stażowe 120% zasiłku - 997,40 zł

-*

1 Prace interwencyjne
2 Roboty publiczne
3 Staże
4 Szkolenia
5 Przygotowanie zawodowe dorosłych

Koszty szkolenia - 12 766,77 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia)
Stypendium szkoleniowe 120% zasiłku = 997,40 zł
Stypendium 120% zasiłku - 997,40 zł
Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodwym dorosłych - 483,30 zł
za każdy miesięc realizacji przygotowania zawodowego dorosłych

3 700,00 zł
-*

Koszty studiów -12 766,77 zł
Stypendium 20 % zasiłku - 166,30 zł

Koszty studiów - 3 700,00 zł
-*

25 533,54 zł - (6-krotna wysokośc przeciętnego wynagrodzenia)

19 000,00 zł

25 533,54 zł- (6-krotna wysokośc przeciętnego wynagrodzenia)

19 000,00 zł

-*

-*

zwrot poniesionych kosztów

0,35 zł /km

11 Badania lekarskie

według zawartej umowy

według zawartej umowy

12 Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

50 % zasiłku - 415,60 zł

300,00 zł

Stypendium 100 % zasiłku - 831,10 zł

-*

6 Studia podyplomowe
Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
8
stanowiska pracy
7

9 Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników
10 Zwrot kosztów dojazdów

Stypendium dla osób bezrobotnych bez kwalifikacji
13 zawodowych z tytułu podjęcia dalszej nauki w szkole
ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej

14 Prace społecznie-użyteczne
15 Bon szkoleniowy

16 Bon stażowy

17 Bon zatrudnieniowy
18 Bon na zasiedlenie
19

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie
telepracy

20 Świadczenie aktywizacyjne
21 Dofinansowanie wynagrodzenia (50+)
22 Program Aktywizacja i Integracja
Przeciętne wynagrodzenie - 4 255,59 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 - 2 100 zł
-* - kwoty określone przez ustawodawcę

40 godzin w m-cu * 8,10 zł = 324 zł (60% tej kwoty) - 194,40 zł

-*

4 255,59 (100% przeciętnego wynagrodzenia)

4 000,00 zł

Stypendium stażowe 120% zasiłku - 997,40 zł
Premia za zatrudnienie bezrobotnego - 1513,50 zł
Ryczałt na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu na dojazdy 605,40 zł (wypłacany w miesięcznych transzach)
Refundacja część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie
społeczne 100% zasiłku - 831,10 zł

-*

-*

8 511,18 zł (200% przeciętnego wynagrodzenia)

6 000,00 zł

12 600,00 zł (6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę)

8 000,00 zł

1 050,00 zł (świadczenie przez 12 miesięcy)
700,00 zł (świadczenie przez 18 miesięcy)

-*

1 050,00 zł (połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie)

1 050,00 zł

według zawartej umowy

-*

