Harmonogram konkursów ogłaszanych przez WUP w Białymstoku w 2014 roku w ramach
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
oraz
Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Poddziałanie
8.1.2

1

Wsparcie
procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjny
ch w regionie

Typ procedury
konkursowej
Konkurs
zamknięty

Typ projektu
1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie
tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w
ramach projektu)1
- poradnictwo psychologiczne,
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą
poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
40 tys. PLN na osobę,
iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia
dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego
projektu).

Planowany
termin
konkursu
I kwartał 2014 r.
- styczeń

Alokacja
konkursu
4 166 600,00 zł

Nie dotyczy osób objętych wsparciem w formie studiów podyplomowych. W tym przypadku szkolenia mają charakter fakultatywny i mogą być realizowane w zależności od
potrzeb poszczególnych uczestników projektu”.

- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która
uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,
- studia podyplomowe.

