
Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie 
w imieniu Samorzàdu Województwa Zachodniopomorskiego

og∏asza konkurs nr 1/6.1.1/07
na sk∏adanie wniosków o dofinansowanie ze Êrodków 

Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego projektów w  ramach Priorytetu VI, 
Poddzia∏anie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, obejmujàcych:

- identyfikacj´ potrzeb osób pozostajàcych bez zatrudnienia (z wy∏àczeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub 
poszukujàce pracy), w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Dzia∏ania, diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych oraz mo˝liwoÊci doskonalenia zawodowego w regionie
- organizacj´ warsztatów oraz szkoleƒ z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji 
kluczowych
- wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzàcych i powracajàcych na rynek pracy
- realizacj´ programów aktywizacji zawodowej obejmujàcych jednà lub kilka z nast´pujàcych form wsparcia, po∏àczonych
z mo˝liwoÊcià zapewnienia opieki nad dzieçmi lub osobami zale˝nymi dla osoby uczestniczàcej w projekcie: poÊrednictwo pracy 
i/lub poradnictwo zawodowe, sta˝e/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzàce do podniesienia, uzupe∏nienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych
- wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowujàcego do podj´cia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia 
szkoleniowego  i doradczego dla wolontariusza
- wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilnoÊci geograficznej (regionalnej i mi´dzyregionalnej) osób pozostajàcych bez 
zatrudnienia (w tym zw∏aszcza osób zamieszkujàcych na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinasowanie  przejazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
- upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych  form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. 
telepraca, praca w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, praca  rotacyjna)
- wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyska∏ zatrudnienie w ramach projektu prowadzàce do jego adaptacji
w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
- organizacj´ kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych majàcych na celu zach´cenie pracodawców do zatrudnienia osób
z grup znajdujàcych si´ w szczególnej sytuacji na rynku pracy
- opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, mo˝liwoÊciach udzia∏u w szkoleniach i sta˝ach oraz innych 
oferowanych us∏ugach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych
i wielokana∏owych technik informacyjnych i komunikacyjnych
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spo∏ecznego i wspó∏pracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie 
regionalnym i lokalnym 

Wnioski o dofinansowanie projektu mo˝na sk∏adaç osobiÊcie, kurierem lub pocztà w terminach:
od 6 listopada 2007 r. od godziny 9.00
do 6 grudnia 2007 r. do godziny 15.00
w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy w Szczecinie 

w Punkcie Informacyjnym EFS  ul. A. Mickiewicza 41, pok. 210, 70-383 Szczecin
lub Punkcie Informacyjnym EFS w Koszalinie ul. S∏owiaƒska 15a, pok. 25, 75-846 Koszalin. 

Decyduje data wp∏ywu wniosku do instytucji og∏aszajàcej konkurs.

O dofinansowanie mogà wyst´powaç wszystkie podmioty, które spe∏nià kryteria okreÊlone w dokumentacji konkursowej,
z wy∏àczeniem podmiotów okreÊlonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 z póên. zm.). 

Dokumentacja konkursowa jest dost´pna w Punktach Informacyjnych EFS oraz na stronie internetowej www.pokl.wup.pl.

Na realizacj´ projektów wy∏onionych do realizacji w ramach konkursu dost´pna jest kwota 6 000 000  z∏.

Dodatkowe informacje oraz dokumentacj´ konkursowà mo˝na uzyskaç w Punktach Informacyjnych EFS
w Szczecinie, pok. 211, tel. 91 42 56 163, pokl@wup.pl 

oraz w Koszalinie, pok. 25, tel. 94 34 62 536, poklkoszalin@wup.pl
a tak˝e na stronie internetowej www.pokl.wup.pl. 

Spotkania na temat dokumentacji konkursowej odb´dà si´ 
7 listopada w Koszalinie ul. S∏owiaƒska 15a oraz 13 listopada w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41.

Zg∏oszenia na spotkania przyjmujà Punkty Informacyjne EFS.

Og∏oszenie wspó∏finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 
w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.


