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 VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:
- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków
zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu
opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i
wojewódzkim;
- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie
tworzenia i wdraŜania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa
zawodowego;
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w zakresie moŜliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu zdobycia nowych umiejętności
zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego miejsca zatrudnienia);
- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;
-badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie,
w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych,
upowszechnianie wyników tych badań analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

Wnioski o dofinansowanie projektu moŜna składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 19 maja 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, z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), 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

14 544 992 zł
Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową moŜna uzyskać
w Punktach Informacyjnych EFS
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 210 i 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, pokl@wup.pl
oraz w Koszalinie ul. Słowiańska 15a,
tel. 94 34 62 536, 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.

