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Ogłoszenie dotyczące naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 
 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej 

II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje, iż dnia  

18 stycznia 2013 roku został uruchomiony proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia  

oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Poddziałania 6.1.3 

PO KL są wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego. Przewidywana kwota 

do zakontraktowania, pochodząca ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji 

Samorządu Województwa Podlaskiego, to  47 537 600,00 zł. 

Typami projektów (operacji) przewidzianymi do realizacji w ramach niniejszego naboru  

są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków 

Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia:  

- szkolenia, 

- staże, 

- przygotowanie zawodowe dorosłych, 

- prace interwencyjne, 

- wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc 

prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.   



 

W ramach przedmiotowego naboru wniosków obowiązują następujące szczegółowe kryteria 

dostępu: 

1. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby bezrobotne poniżej 30 roku   

życia.    

2. Udział osób niepełnosprawnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż 

odsetek osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w danym PUP na dzień 31.12.2012r.   

3.   Grupę docelową projektu w co najmniej 23% stanowią osoby powyżej 50 roku życia. 

4.   Grupę docelową projektu w co najmniej 20% stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 

5.   Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania. 

6.   Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową na poziomie ogólnym co najmniej 45%  

       lub na poziomie: 

- co najmniej 20% w grupie osób niepełnosprawnych, 

- co najmniej 30% w grupie osób długotrwale bezrobotnych, 

- co najmniej 40% w grupie osób poniżej 30 roku życia, 

- co najmniej 35% w grupie osób powyżej 50 roku życia, 

     - co najmniej 45% w przypadku pozostałej grupy uczestników projektu. 

Wniosek o dofinansowanie powinien zostać przygotowany przy użyciu aplikacji Generator 

Wniosków Aplikacyjnych, dostępnej na stronie internetowej www.generatorwnioskow.efs.gov.pl. 

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach papierowych (tj. oryginał i kopię potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej w formacie pliku XML 

na płycie CD lub DVD, wygenerowanej przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych.           

O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna 

na obu wersjach wniosku. 

Przedłożony wniosek, wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, zamieszczoną 

w dokumencie Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, powinien zostać opatrzony pieczęcią nagłówkową 

instytucji  oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,                      

tj. Dyrektora PUP działającego na podstawie pełnomocnictwa Starosty. Nie jest wymagane 

parafowanie każdej ze stron wniosku. 



 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów upływa dnia 

04 lutego 2013 roku o godzinie 16.00. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Wydziale Informacji i Promocji EFS – Punkt 

Przyjęć Wniosków, pokój nr 02. Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu: 

poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 - 15.30. Decyduje data wpływu wniosku  

do WUP w Białymstoku. 

 


