
 

 

 

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez WUP w Białymstoku w 2013 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 
Typ procedury 

konkursowej 
Typ projektu 

Planowany 

termin 

konkursu 

Alokacja 

konkursu 

6.1.1 Wsparcie osób 

pozostających 

bez zatrudnienia 

na regionalnym 

rynku pracy 

Konkurs 

zamknięty 

1.  realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub 

kilka z następujących form wsparcia: 

 pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe 

 staże/praktyki zawodowe 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych 

 subsydiowanie zatrudnienia 

II kwartał 2013 r. 

– kwiecień/maj 

4 000 000 zł* 

8.1.1 Wspieranie 

rozwoju 

kwalifikacji 

zawodowych i 

doradztwo dla 

przedsiębiorstw 

Konkurs 

zamknięty 

(projekty objęte 

pomocą 

publiczną) 

1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze 

szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze 

zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie 

odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym 

przedsiębiorstwa 

2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w 

tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

I kwartał 2013 r.  

- luty/marzec  

12 000 000 zł* 



8.1.3 Wzmacnianie 

lokalnego 

partnerstwa na 

rzecz 

adaptacyjności 

Konkurs 

zamknięty 

dotyczący 

realizacji 

projektów z 

komponentem 

ponadnarodowym 

1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez 

związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu 

zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i 

przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: 

        - organizacji pracy 

        - form świadczenia pracy 

        - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

   - godzenia życia zawodowego i prywatnego 

II kwartał 2013 – 

maj/czerwiec 

1 200 000 zł* 

6.1.1 Wsparcie osób 

pozostających 

bez zatrudnienia 

na regionalnym 

rynku pracy 

Konkurs 

zamknięty 
1.  realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub 

kilka z następujących form wsparcia: 

 pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe 

 staże/praktyki zawodowe 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych 

 subsydiowanie zatrudnienia 

IV kwartał  

2013 r.  

– listopad  

14 000 000 zł* 

8.1.1 Wspieranie 

rozwoju 

kwalifikacji 

zawodowych i 

doradztwo dla 

przedsiębiorstw 

Konkurs 

zamknięty 

(projekty objęte 

pomocą 

publiczną) 

1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze 

szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze 

zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie 

odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym 

przedsiębiorstwa 

2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w 

tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

IV kwartał  

2013 r.  

- październik  

8 000 000 zł* 

 

* - w związku tym iż konkursy zaplanowane na 2013 rok są ostatnimi konkursami w województwie podlaskim w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 

kwota alokacji zaplanowanej na konkurs może ulec zmianie w zależności od dostępności środków na realizację Działania 6.1 oraz Działania 8.1 PO KL. 

 

 


