
 
 
 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

ogłasza konkurs otwarty 

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach  

Priorytetu IX Rozwój edukacji i kompetencji w regionach, Działanie 9.4  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących: 

- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką                          
edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć); 
- studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyŜszania kwalifikacji pracowników, placówek        
kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; 
- studia wyŜsze dla nauczycieli zainteresowanych podwyŜszeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia; 
- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie 
organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; 
- programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niŜ 
szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego ( osób dorosłych). 

 
Wnioski o dofinansowanie projektu moŜna składać osobiście, kurierem lub pocztą 

od 31 marca  2008 r., od godziny 9.00 

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. 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub zamknięcia 
konkursu. 

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 
3 135 326 zł 

 

Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową moŜna uzyskać  
w Punktach Informacyjnych EFS  

w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 211, tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, pokl@wup.pl  
oraz w Koszalinie ul. Słowiańska 15a, tel. 94 34 45 025, poklkoszalin@wup.pl.  

a takŜe na stronie internetowej www.pokl.wup.pl. 
 

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

 


