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

 nr 1/POKL/8.1.2/2011 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że trwa nabór wniosków w ramach 
kolejnych rund konkursowych o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011  ogłoszonego w dniu 23 
lutego 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Jednocześnie zastrzega się 
możliwość wcześniejszego zamknięcia konkursu na skutek wyczerpania limitu środków dostępnych 
w ramach konkursu. Dotychczas w ramach konkursu zawarto 2 umowy, na łączną kwotę 
3 520 983,10zł. Pozostała do zakontraktowania kwota wynosi 293 702,00zł i zawiera 5% rezerwę 
na odwołania oraz 5% rezerwę na ewentualne negocjacje. Mając na uwadze ustanowione rezerwy, 
wartość potencjalnego projektu składanego w ramach przedmiotowego konkursu nie powinna 
przekroczyć kwoty 264 331,80zł (90% pozostałej do zakontraktowania alokacji) 
 

Jednocześnie WUP informuje, iż zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej, Wnioskodawca 
może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej, stanowi to 
jedno ze szczegółowych kryteriów dostępu. W związku z powyższym, Projektodawcy, którzy 
dotychczas złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs 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 można uzyskać drogą e-mailową:  
informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl lub telefonicznie (085) 74 97 247.  

 

Wnioski o dofinansowanie projektu mo żna składa ć poczt ą, kurierem lub osobi ście  
w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyj ęć wniosków EFS w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15 – 354 B iałystok w godzinach pracy urz ędu: 
7.30 – 15.30. Decyduje data wpływu wniosku do WUP w  Białymstoku . 


