
 
    

                 
 

 
 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 
- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA 

 
z dniem 29 czerwca 2012 roku  

 

ogłasza konkurs zamkni ęty 
nr 2/POKL/8.1.2/2012 

 

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1, 

Poddziałanie 8.1.2 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  

  
obejmuj ący nast ępuj ący typ projektów: 

 
� szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 

umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego 
zawodu i miejsca zatrudnienia). 

 
Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących na obszarze 
województwa podlaskiego. 

 

Konkurs ma charakter zamkni ęty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony będzie 
od 29 czerwca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r.  

Wnioski o dofinansowanie projektu mo żna składa ć poczt ą, kurierem lub osobi ście w Wydziale 
Informacji i Promocji EFS - Punkt Przyj ęć Wniosków EFS Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w Białymstoku, 
ul. Pogodna 22, 15–354 Białystok. 

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 - 15.30. 
Decyduje data oraz godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, 
zawierająca rezerwę w wysokości 5% na odwołania (400 000,00 zł) i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje 
(400 000,00 zł), wynosi 8 000 000,00 zł. 

Kwota środków możliwych do zakontraktowania może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro  
oraz wyczerpanie dostępnej alokacji. 

O dofinansowanie projektu mog ą się ubiega ć wszystkie podmioty, z wył ączeniem osób fizycznych  
(nie dotyczy osób prowadz ących działalno ść gospodarcz ą lub o światow ą na podstawie odr ębnych 
przepisów), które spełniaj ą kryteria okre ślone w Dokumentacji Konkursowej.   

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  
na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

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 można 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 


