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 8 stycznia
2010 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, obejmująca wymagany wkład własny z Funduszu Pracy, to 48 255 200,00 zł.
W ramach przedmiotowego naboru wniosków stosowane są następujące szczegółowe
kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej:
1. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 10% osoby powyżej 50. roku życia
2. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 3% osoby niepełnosprawne
3. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 20% osoby poniżej 25 roku życia.
Wniosek 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 kserokopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej w formacie pliku XML
na płycie CD lub dyskietce, wygenerowanej przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych.
O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna
na obu wersjach wniosku.
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Przedłożony wniosek, wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, zamieszczoną
w dokumencie Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (wersja z dnia 30 grudnia 2009 r.), 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
29 stycznia 2010 roku o godzinie 15.30. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Wydziale Informacji i Promocji EFS – Punkt
Przyjęć Wniosków, pokój nr 02.

