
 
 
 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

ogłasza konkurs otwarty nr 1/8.2.1/09 

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach  

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,  

Działanie 8.2 Transfer wiedzy, 

 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących: 
 

− staŜe i szkolenia praktyczne dla: 
• pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; 
• pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych  
i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach; 

− tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu 
− promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy  
i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin 
off lub spin out); 

− szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz 
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów  
i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin 
off lub spin out. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu moŜna składać osobiście, kurierem lub pocztą 
od 3 lipca 2009 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 

 

w Wojewódzkim Urzędzie 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. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin. 
Wnioski będą przyjmowane do 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 dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest 

kwota: 
2 977 707 zł 

 

Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową moŜna uzyskać 
w Punktach Konsultacyjnych EFS: 

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

oraz w Koszalinie ul. Słowiańska 15a, pok. 25/26 
tel. 094 34 45 025, 94 34 45 026 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. 

 


