
Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie
w imieniu Samorzàdu Województwa Zachodniopomorskiego

og∏asza konkurs otwarty nr 1/8.1.3/09
na sk∏adanie wniosków o dofinansowanie ze Êrodków

Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego projektów w ramach 
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 

Dzia∏anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsi´biorstw w regionie, 
Poddzia∏anie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa

na rzecz adaptacyjnoÊci  
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, obejmujàcych nast´pujàce

typy projektów:

1. Tworzenie sieci wspó∏pracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu spo∏ecznego i inicjatyw 
podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców
i przedstawicielstwa pracownicze, majàcych na celu zwi´kszanie zdolnoÊci adaptacyjnych pracowników
i przedsi´biorców, w szczególnoÊci w zakresie:
- organizacji pracy
- form Êwiadczenia pracy 
- promocji podnoszenia kwalifikacji  zawodowych
- godzenia ˝ycia zawodowego i prywatnego

2. Promowanie spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw, w szczególnoÊci w odniesieniu do lokalnego 
rynku pracy, warunków pracy pracowników i Êrodowiska naturalnego

3. Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

Wnioski o dofinansowanie projektu mo˝na sk∏adaç osobiÊcie, kurierem lub pocztà
od 26 stycznia 2009 r., w godzinach od 9.00 do 15.00

w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy w Szczecinie
w Punkcie Konsultacyjnym EFS  (pok. 210) ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

lub Punkcie Konsultacyjnym EFS w Koszalinie (pok. 25) ul. S∏owiaƒska 15a, 75-846 Koszalin.

Wnioski b´dà przyjmowane do wyczerpania Êrodków lub zamkni´cia konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania si´ o dofinansowanie sà partnerzy spo∏eczni (organizacje pracodawców 

i przedstawicielstwa pracownicze), którzy 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.)

Na projekty wy∏onione do realizacji w ramach konkursu dost´pna jest kwota

506 210 z∏

Dodatkowe informacje oraz dokumentacj´ konkursowà mo˝na uzyskaç
w Punktach Konsultacyjnych EFS 

w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 210 i 211, 
tel. 091 42 56 163, 091 42 56 164, pokl@wup.pl 

oraz w Koszalinie ul. S∏owiaƒska 15a, pok. 25, 26 
tel. 094 34 45 025, 094 34 45 026, poklkoszalin@wup.pl. 

a tak˝e na stronie internetowej www.pokl.wup.pl.

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


