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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE
w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

ogłasza konkurs otwarty nr 1/6.2/13
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach 

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni
socjalnej) obejmujące:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia

i prowadzeniadziałalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie

są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na
osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), 

- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące: 
a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień

zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub 
b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 30.04.2013 r. (decyduje data wpływu do instytucji
ogłaszającej konkurs) w godzinach od 9.00 do 15.00, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, w Punkcie Informacyjnym EFS (pok. 211), ul.

A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub Punkcie Informacyjnym EFS w Koszalinie (pok. 25), ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin.

Wnioski będą przyjmowane do zamknięcia lub zawieszenia konkursu.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Podmioty
wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa

w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy. 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota:
24 485 400,00 zł. 

Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową można uzyskać w Punktach Informacyjnych EFS:
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 210, tel. 91 42 56 163, pokl@wup.pl 

oraz w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25/26, tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026,
poklkoszalin@wup.pl, skype: WUP_SZCZECIN, a także na stronie internetowej www.pokl.wup.pl.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


