
KAPITAt LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Europejski Fundusz
Spoleczny

WOJEWOOZKI URZJ\O PRACY W BlAt. YMSTOKU

na skladanie wniosk6w 0 dofinansowanie ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII, Ozialanie 8.1.

• Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udzialem m.in. przedsi~biorstw, organizacji pracodawc6w, zwietzk6w
zawodowych, jednostek samorzetdu terytorialnego, urz~d6w pracy i innych srodowisk, majetcych na celu
opracowanie i wdrazanie strategii przewidywania i zarzetdzania zmianet gospodarczet na poziomie lokalnym
i wojew6dzkim;

• Wsparcie dla pracodawc6w przechodzetcych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji
program6w zwolnier'l monitorowanych (outplacement), w tym szkoler'l i doradztwa zawodowego;

• Podnoszenie swiadomosci pracownik6w i kadr zarzetdzajetcych modernizowanych firm w zakresie mozliwosci
i potrzeby realizacji projekt6w wspierajetcych procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;

• Szkolenia przekwalifikowuja.ce i ustugi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i nabycia
nowych umiej~tnosci zawodowych (w tym indywidualne plany dziatan i pomoc w wyborze
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia)

przy WUP w Bialymstoku,

ul. Pogodna 22, Bialystok

Oecyduje data wplywu do WUP w Bialymstoku

Kwota srodkow przeznaczonych na konkurs wynosi:

Poziom dofinansowania wynosi do 100% wartosci projektu.

o dofinansowanie moget ubiega6 si~ wszystkie podmioty, kt6re spe!niet kryteria okreslone w dokumentacji konkursowej,
z wyletczeniem podmiot6w okreslonych w art.211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych ( Oz. U. Nr
249, poz. 2104, z p6tn. zm.)

Kryteria wyboru projekt6w zostaly uj~te w dokumentacji konkursowej, natomiast wz6r wniosku oraz wz6r umowy
o dofinansowanie projektu stanowietzaletczniki do niniejszej dokumentacji.

Ookumentacja konkursowa jest dost~pna w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyj~6 wniosk6w w ramach EFS
w Wojew6dzkim Urz~dzie Pracy w Bialymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej .WWW.up.podlasie.pl

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Wojew6dzkim Urz~dzie Pracy w Biatymstoku w Wydziale Informacji
i Promocji EFS, ul. Pogodna 22, Biatystok; tel. (085) 7497247 lub dro9't e-mailow't:

informacja.efs@Wup.wrotapodlasia.pl

http://.WWW.up.podlasie.pl
mailto:informacja.efs@Wup.wrotapodlasia.pl

