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 8.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających
i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii
informacyjnych i komunikacyjnych;
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych
w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości
(z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi);
- szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem
osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 10 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

33 140 894 zł
Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową można 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 62 536, poklkoszalin@wup.pl.
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.
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