
 
    

                 
 

 
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 

- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA  
 

ogłasza konkurs otwarty  
nr 1/POKL/8.1.2/2011  

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1, 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

 na typy projektów, obejmujące: 
 

1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŜonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie 
tworzenia i wdraŜania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: 
1.1. szkolenia i poradnictwo zawodowe, 
1.2. poradnictwo psychologiczne, 
a takŜe wybrane działania spośród następujących: 
1.3. staŜe i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
1.4. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 
1.5. wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z 

następujących instrumentów: 
1.5.1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

załoŜenia  
i prowadzenia działalności gospodarczej, 

1.5.2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 000 PLN na osobę, 
1.5.3. wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, 

obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyŜszej niŜ równowartość 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w 
efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).  

Konkurs ma charakter otwarty i zostaje ogłoszony z dniem 23 lutego 2011 roku . Nabór wniosków o dofinansowanie 
prowadzony b ędzie w sposób ci ągły do 30 grudnia 2011 r . Zastrzega si ę moŜliwo ść wcześniejszego zamkni ęcia konkursu 
na skutek wyczerpania limitu środków dost ępnych w ramach konkursu.  

Instytucja Ogłaszająca Konkurs dopuszcza moŜliwość zawieszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trakcie 
trwania konkursu, w sytuacji, gdy wartość kwoty dofinansowania wynikająca ze złoŜonych wniosków przekroczy 100% dostępnej 
alokacji na konkurs. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, zawierająca rezerwę finansową 
w wysokości 5% na odwołania i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje, wynosi:  4 000 000,00 PLN. 

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 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Decyduje data 
wpływu wniosku do WUP w Białymstoku.  

O dofinansowanie projektu mog ą się ubiega ć wszystkie podmioty – z wył ączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadz ących działalno ść gospodarcz ą lub o światow ą na podstawie przepisów odr ębnych). 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 
207 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

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

 
 

Ogłoszenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
Sporządzone: 18.02.2011 


