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Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Szcze ci nie

w imie niu Sa mo rzą du Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go

og ła sza kon kurs otwar ty nr 1/7.2.2/09

na skła da nie wnio sków o do fi nan so wa nie ze środ ków

Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go pro jek tów w ra mach 

Prio ry te tu VII Pro mo cja in te gra cji spo łecz nej, 

Dzia ła nie 7.2 Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu i wzmoc nie nie sek to ra eko no mii spo łecz nej, 

Pod dzia ła nie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, obej mu ją cych:

Wspar cie fi nan so we dla utwo rze nia i fun kcjo no wa nia (w tym wzmoc nie nia po ten cja łu) in sty tu cji oto cze nia sek to ra eko no mii spo łecz nej,

świad czą cych w ra mach pro jek tu w spo sób kom ple men tar ny i łącz ny na stę pu ją ce usłu gi:

- praw ne, księ go we, mar ke tin go we;

- do radz two (in dy wi du al ne i gru po we, m.in. w po sta ci pun któw lub cen trów do radz twa, in ku ba to rów spo łecz nej przed się bior czo ści 

two rzą cych wspól ną in fra struk tu rę roz wo ju); 

- szko le nia umoż li wia ją ce uzy ska nie wie dzy i umie jęt no ści po trzeb nych do za ło że nia i pro wa dze nia dzia łal no ści w sek to rze eko no mii

spo łecz nej;

- roz wój par tner stwa lo kal ne go na rzecz roz wo ju eko no mii spo łecz nej;

- pro mo cję eko no mii spo łecz nej i za trud nie nia w sek to rze eko no mii spo łecz nej.

Wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tu moż na skła dać oso bi ście, ku rie rem lub pocz tą

od 4 ma ja 2009 r. w go dzi nach od 9.00 do 15.00

w Wo je wódz kim Urzę dzie Pra cy w Szcze ci nie

w Pun kcie Kon sul ta cyj nym EFS (pok. 210), ul. A. Mic kie wi cza 41, 70-383 Szcze cin

lub Pun kcie Kon sul ta cyj nym EFS w Ko sza li nie (pok. 25), ul. Sło wiań ska 15a, 75-846 Ko sza lin.

Wnio ski bę dą przyj mo wa ne do wy czer pa nia środ ków lub zam knię cia kon kur su.

O do fi nan so wa nie mo gą wy stę po wać wszyst kie pod mio ty, któ re speł nią kry te ria okre ślo ne w do ku men ta cji kon kur so wej,

z wy łą cze niem pod mio tów okre ślo nych w art. 211 usta wy z dnia 30 czer wca 2005 r. o fi nan sach pub licz nych 

(Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Na re a li za cję pro jek tów wy ło nio nych do do fi nan so wa nia w ra mach kon kur su do stęp na jest kwo ta:

3 820 716 zł

Do dat ko we in for ma cje oraz do ku men ta cję kon kur so wą moż na uzy skać

w Pun ktach Kon sul ta cyj nych EFS:

w Szcze ci nie, ul. A. Mic kie wi cza 41, pok. 210/211, 

tel. 091 42 56 163, 091 42 56164, pokl@wup.pl 

oraz w Ko sza li nie, ul. Sło wiań ska 15a, pok. 25/26

tel. 09434 45025, 9434 45026 pokl ko sza lin@wup.pl

a tak że na stro nie in ter ne to wej www.pokl.wup.pl

Og ło sze nie współ fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej – Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go 

w ra mach Po mo cy Tech nicz nej Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.


