
 
    

                 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 
- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA  

 

z dniem 04 listopada 2013 roku 
 

ogłasza konkurs zamkni ęty 
nr 2/POKL/6.1.1/2013 

 

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1 

 

Poddziałanie 6.1.1 

Wsparcie osób pozostaj ących bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy 

obejmuj ący nast ępuj ące typy projektów: 
 

1. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 

a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; 

b) staże/praktyki zawodowe; 

c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 

d) subsydiowanie zatrudnienia; 

e) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia). 

2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 
kompetencji kluczowych. 

3. Wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.  

Konkurs ma charakter zamkni ęty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony 
od 04 listopada 2013r.  do 13 grudnia 2013r.   

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca 
rezerwę w wysokości 5% na odwołania i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje wynosi 11 000 000,00 zł, w tym: 

• 3 300 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Suwałki, 
powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski oraz powiat moniecki – podkonkurs  
nr 2/POKL/6.1.1./1/2013 ; 

• 3 850 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Białystok, 
powiat białostocki oraz powiat sokólski – podkonkurs nr 2/POKL/6.1.1/2/2013 ; 

• 2 200 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Łomża, 
powiat łomżyński, powiat kolneński oraz powiat zambrowski – podkonkurs nr 2/POKL/6.1.1/3/2013;  

• 1 650 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat bielski, powiat 
wysokomazowiecki, powiat hajnowski oraz powiat siemiatycki – podkonkurs nr 2/POKL/6.1.1/4/2013 . 

 

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

 
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 w WUP w Białymstoku ul. Pogodna 22, 1 5 – 354 Białystok. 

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. 

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 można uzyskać telefonicznie (85) 74 97 247 lub drogą e-mailową: 
informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. 

 

Ogłoszenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


