Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
ogłasza konkurs nr 1/9.5/07
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX,
Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:
− tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk
lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia
poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich
− projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów
wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach
− działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców
obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminach:

od 6 listopada 2007 r. od godziny 9.00
do 6 grudnia 2007 r. do godziny 15.00
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie
w Punkcie Informacyjnym EFS ul. A. Mickiewicza 41, pok. 210, 70-383 Szczecin
lub Punkcie Informacyjnym EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 75-846 Koszalin.
Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem
podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 3 394 358 zł.
Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową można uzyskać 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 także na stronie internetowej www.pokl.wup.pl.
Spotkania na temat dokumentacji konkursowej odbędą się
7 listopada w Koszalinie ul. Słowiańska 15a oraz 13 listopada w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41.
Zgłoszenia na spotkania przyjmują Punkty Informacyjne EFS.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

