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Dodatkowe wyja śnienie dotycz ące wznowienia naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 

otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2010 
  

W związku z wznowieniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów                      
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu otwartego 
nr 1/POKL/8.1.2/2010   ogłoszonego w dniu 15 lutego 2010r. w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 
informuje, Ŝe nabór wniosków w ramach kolejnej rundy konkursowej będzie trwał               
od 7 czerwca do 30 czerwca 2010r . Jednocześnie zastrzega się moŜliwość 
wcześniejszego zamknięcia konkursu na skutek wyczerpania limitu środków dostępnych          
w ramach konkursu. 

Przyczyną wznowienia konkursu jest niewyczerpanie alokacji, w rekomendowanych                      
do realizacji projektach, środków przeznaczonych na konkurs. Pozostała do wykorzystania 
kwota środków wynosi 2 451 598,89 PLN i zawiera 5% rezerwę na odwołania oraz 5% 
rezerwę na ewentualne negocjacje. Kwota ta nie jest ostateczna z uwagi na fakt,                     
iŜ procedura negocjacyjna nie została zakończona.  

Jednocześnie WUP informuje, iŜ zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej, 
Wnioskodawca moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu, stanowi to jedno ze szczegółowych kryteriów dostępu. W związku            
z powyŜszym, Projektodawcy, którzy dotychczas złoŜyli wniosek o dofinansowanie                     
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie są uprawnieni do składania wniosków w ramach 
kolejnej rundy konkursowej. 

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 drogą e-mailową:  informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl lub telefonicznie (085) 74 
97 247.  

Wnioski o dofinansowanie projektu mo Ŝna składa ć poczt ą, kurierem lub osobi ście               
w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyj ęć wniosków EFS przy WUP           
w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15 – 354 Białystok. Nabór prowadzony będzie                   
w godzinach pracy urzędu: 7.30 – 15.30. Decyduje data wpływu wniosku do WUP                   
w Białymstoku. 

 
 


