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WO JE WÓDZ KI URZĄD PRA CY W BIA ŁYM STO KU

– IN STY TU CJA PO ŚRED NI CZĄ CA II STOP NIA

ogła sza kon kurs otwar ty nr 1/POKL/6.1.1/2010

na skła da nie wnio sków o do fi nan so wa nie pro jek tów ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki 2007-2013, Prio ry tet VI, Dzia ła nie 6.1,

Pod dzia ła nie 6.1.1 Wspar cie osób po zo sta ją cych 

bez za trud nie nia na re gio nal nym ryn ku pra cy

obej mu ją cy na stę pu ją ce ty py pro jek tów:

1. Iden ty fi ka cja po trzeb osób po zo sta ją cych bez za trud nie nia, w tym m.in. po przez za sto so wa nie In dy wi du al nych

Pla nów Dzia ła nia, dia gno zo wa nie po trzeb szko le nio wych oraz moż li wo ści do sko na le nia za wo do we go w re gio nie.

2. Or ga ni za cja war szta tów oraz szko leń z za kre su tech nik ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy oraz na by wa nia

kom pe ten cji klu czo wych.

3. Wspar cie psy cho lo gicz no-do rad cze osób wcho dzą cych i po wra ca ją cych na ry nek pra cy.

4. Re a li za cja pro gra mów ak ty wi za cji za wo do wej obej mu ją cych jed ną lub kil ka z na stę pu ją cych form wspar cia: 

a. po śred nic two pra cy i/lub po rad nic two za wo do we;

b. sta że/prak ty ki za wo do we;

c. szko le nia pro wa dzą ce do pod nie sie nia, uzu peł nie nia lub zmia ny kwa li fi ka cji za wo do wych;

d. sub sy dio wa nie za trud nie nia.

5. Wspie ra nie wo lon ta ria tu ja ko eta pu przy go to wu ją ce go do pod ję cia za trud nie nia m.in. po przez za pew nie nie

wspar cia szko le nio we go i do rad cze go dla wo lon ta riu sza.

6. Wspie ra nie ini cja tyw na rzecz pod no sze nia mo bil no ści ge o gra ficz nej (re gio nal nej i mię dzy re gio nal nej)

osób po zo sta ją cych bez za trud nie nia (w tym zwłasz cza osób za miesz ku ją cych na ob sza rach wiej skich)

m.in. po przez do fi nan so wa nie prze ja zdów z miej sca za miesz ka nia do miej sca pra cy oraz zwrot kosz tów

za kwa te ro wa nia.

7. Wspar cie do rad czo-szko le nio we pra cow ni ka, któ ry uzy skał za trud nie nie w ra mach pro jek tu pro wa dzą ce

do je go adap ta cji w miej scu pra cy (wspar cie po mo sto we).

8. Jed no ra zo we do dat ki re lo ka cyj ne (mo bil no ścio we) dla pra cow ni ka, któ ry uzy skał za trud nie nie w wy ni ku

wspar cia udzie lo ne go w ra mach pro jek tu w od leg ło ści po wy żej 50 km od miej sca za miesz ka nia.

9. Roz wój dia lo gu, par tner stwa pu blicz no-spo łecz ne go i współ pra cy na rzecz roz wo ju za so bów ludz kich na

po zio mie re gio nal nym i lo kal nym. 

Kon kurs ma cha rak ter otwar ty i zo sta je ogło szo ny z dniem 15 lu te go 2010 ro ku. Na bór wnio sków

o do fi nan so wa nie pro wa dzo ny bę dzie w spo sób ciąg ły do 31.12.2010 r. Za strze ga się moż li wość wcześ niej sze go

zam knię cia kon kur su na sku tek wy czer pa nia li mi tu środ ków do stęp nych w ra mach kon kur su.

In sty tu cja Ogła sza ją ca Kon kurs do pusz cza moż li wość za wie sze nia na bo ru wnio sków o do fi nan so wa nie pro jek tów

w trak cie trwa nia kon kur su w sy tu a cji, gdy war tość kwo ty do fi nan so wa nia wy ni ka ją ca ze zło żo nych wnio sków

prze kro czy 100% do stęp nej alo ka cji na kon kurs.

Cał ko wi ta kwo ta środ ków prze zna czo nych na do fi nan so wa nie pro jek tów w ra mach kon kur su, za wie ra ją ca re zer -

wę fi nan so wą w wy so ko ści 5% na od wo ła nia i 5% re zer wę na ewen tu al ne ne go cja cje, wy no si: 7 000 000 PLN.

Wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tu moż na skła dać po cztą, ku rie rem lub oso bi ście w Wy dzia le In for ma cji

i Pro mo cji EFS – punkt przy jęć wnio sków EFS przy WUP w Bia łym sto ku ul. Po god na 22, 15 – 354 Bia ły stok.

Na bór pro wa dzo ny bę dzie w go dzi nach pra cy urzę du od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 7.30 do

15.30. De cy du je da ta wpły wu wnio sku do WUP w Bia łym sto ku. 

O do fi nan so wa nie pro jek tu mo gą się ubie gać wszyst kie pod mio ty – z wy łą cze niem po wia to wych urzę dów

pra cy oraz osób fi zycz nych (nie do ty czy osób pro wa dzą cych dzia łal ność gos po dar czą lub oświa to wą na

pod sta wie prze pi sów od ręb nych).

O do fi nan so wa nie nie mo gą ubie gać się pod mio ty pod le ga ją ce wy klu cze niu z ubie ga nia się o do fi nan so wa nie

na pod sta wie art. 207 ust. 4 usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych.

Do ku men ta cja kon kur so wa jest do stęp na w Wy dzia le In for ma cji i Pro mo cji EFS – punkt przy jęć wnio sków

EFS w Wo je wódz kim Urzę dzie Pra cy w Bia łym sto ku, ul. Po god na 22 oraz na stro nie in ter ne to wej

www.pokl.up.pod la sie.pl. Do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać te le fo nicz nie (085) 74 97 247 lub dro gą

e-ma i lo wą: in for ma cja.efs@wup.wro ta po dla sia.pl.

Ogło sze nie jest współ fi nan so wa ne przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go


