WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA
ogłasza konkurs zamknięty
nr 2/POKL/8.1.1/2010
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 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
na typy projektów, których realizacja zawiązana jest z udzieleniem pomocy publicznej:

 ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb
w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdraŜania
technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności
technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów,
zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego
z procesami inwestycyjnymi)
Konkurs ma charakter zamknięty i zostaje ogłoszony z dniem 30 czerwca 2010 roku. Nabór
wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do zakończenia konkursu tj. do 13 sierpnia 2010 r.
(piątek) godzina 15:30.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, zawierająca
rezerwę finansową w wysokości 5% na odwołania i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje,
wynosi: 5 000 000,00 PLN.
Wnioski o dofinansowanie projektu moŜna składać pocztą, kurierem lub osobiście w Wydziale
Informacji i Promocji EFS - punkt przyjęć wniosków EFS przy WUP w Białymstoku ul. Pogodna 22,
15 – 354 Białystok.
Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30. Decyduje data wpływu wniosku do WUP w Białymstoku.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL z 01.06.2010r. o dofinansowanie projektu
mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 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

