
Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie
w imieniu Samorzàdu Województwa Zachodniopomorskiego

og∏asza konkurs zamkni´ty nr 1/6.2/09
na sk∏adanie wniosków o dofinansowanie ze Êrodków

Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego projektów w ramach 

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Dzia∏anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi´biorczoÊci i 

samozatrudnienia
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, obejmujàcych:

1. Wsparcie dla osób zamierzajàcych rozpoczàç dzia∏alnoÊç gospodarczà (w tym na za∏o˝enie spó∏dzielni lub spó∏dzielni 
socjalnej) poprzez zastosowanie nast´pujàcych instrumentów:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umo˝liwiajàce uzyskanie wiedzy i umiej´tnoÊci potrzebnych do 
za∏o˝enia i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej

- przyznanie Êrodków finansowych na rozwój przedsi´biorczoÊci (w tym w formie  spó∏dzielni lub spó∏dzielni socjalnej – 
o ile wszyscy udzia∏owcy sà osobami, które rozpocz´∏y prowadzenie dzia∏alnoÊci w wyniku uczestnictwa w projekcie 
realizowanym w ramach przedmiotowego Dzia∏ania), do wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 40 tys. z∏ (lub 20  tys. 
na osob´ w przypadku spó∏dzielni lub spó∏dzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, obejmujàce 
finansowe wsparcie pomostowe wyp∏acane miesi´cznie w kwocie nie wi´kszej ni˝ równowartoÊç minimalnego 
wynagrodzenia obowiàzujàcego na dzieƒ wyp∏acenia dotacji, po∏àczone z doradztwem oraz pomocà w efektywnym 
wykorzystaniu dotacji (wy∏àcznie dla osób, które rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç w ramach danego projektu)

Projekty muszà byç skierowane bezpoÊrednio do nast´pujàcych grup odbiorców:
1. Osoby z bran˝y okr´towej lub z firm kooperujàcych (z jednej lub z dwóch poni˝szych grup ∏àcznie):
- które by∏y zatrudnione w okresie ostatnich 12 miesi´cy od daty przystàpienia do projektu  (dzieƒ rekrutacji),
- które sà zatrudnione i zagro˝one utratà pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu mo˝na sk∏adaç osobiÊcie, kurierem lub pocztà

od 26 stycznia 2009 r., do 18 marca 2009 r. 
(decyduje data wp∏ywu wniosku do instytucji og∏aszajàcej konkurs)

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.

O dofinansowanie mogà wyst´powaç wszystkie podmioty, z wy∏àczeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà lub oÊwiatowà na podstawie odr´bnych przepisów), które 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 

9 392 672 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 i 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.


