
 
    

                 
 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 
- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA  

 
z dniem  29 marca 2012 roku 

 
ogłasza konkurs zamkni ęty nr 1/POKL/6/D.1.1/2012   

 
na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji p rojektów innowacyjnych testuj ących  

z moŜliwo ścią realizacji komponentu ponadnarodowego 
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,  
Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testuj ące  
z  moŜliwo ścią realizacji komponentu ponadnarodowego  dotyczące jednego z Tematów: 

 

1. Działania sprzyjaj ące podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej go spodarki              
(tzw. green jobs – zielone miejsca pracy) 

 
2. Poszukiwanie rozwi ązań zapewnienia współpracy i komplementarno ści działa ń 

podejmowanych przez publiczne słu Ŝby zatrudnienia i niepubliczne instytucje rynku 
pracy  

 

Projekty składane w niniejszym konkursie mają przyczyniać się do realizacji celów Priorytetu VI PO KL 
poprzez wypracowanie nowych, bardziej skutecznych narzędzi/metod/instrumentów pozwalających na 
rozwiązanie konkretnego problemu zdefiniowanego w ramach danego projektu.  

Konkurs ma charakter zamkni ęty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie 
prowadzony od 14 maja 2012r. do 15 czerwca 2012r. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu, 
zawierająca  5% rezerwę na odwołania (300 000,00 zł) oraz 5% rezerwę na ewentualne negocjacje 
(300 000,00 zł), wynosi 6 000 000,00 PLN. Kwota środków moŜliwych do zakontraktowania moŜe ulec 
zmianie ze względu na wahania kursu euro oraz wyczerpanie dostępnej alokacji.  

Wnioski o dofinansowanie projektu moŜna składać poczt ą, kurierem lub osobi ście w Wydziale 
Informacji i Promocji EFS - punkt przyj ęć wniosków EFS przy WUP w Białymstoku ul. Pogodna 22 , 
15 – 354 Białystok. 

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – pi ątek:               
7.30 - 15.30. Decyduje data wpływu wniosku do WUP w Białymstoku.  

      O  dofinansowanie  projektu  mogą  się  ubiegać  wszystkie   podmioty,  z  wyłączeniem  osób   fizycznych  
      (nie  dotyczy  osób  prowadzących   działalność   gospodarczą  lub   oświatową  na  podstawie   przepisów  
       odrębnych). 
 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków 
EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej  
www.pokl.up.podlasie.pl. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać telefonicznie (085) 74 97 247 lub drogą  
e-mailową: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. 

 
Ogłoszenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 


