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Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Szczecinie

w imie niu Sa mo rzą du Wo je wódz twa Zachodniopomorskiego

ogła sza kon kurs zam knię ty nr 1/9.3/09

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 IX Roz wój wy kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio nach, 

Dzia ła nie 9.3 Upo wszech nie nie kształ ce nia usta wicz ne go w for mach szkolnych

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, obej mu ją cych na stę pu ją cy typ pro jek tów:

1. Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy

2. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego

wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych 

3. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla

osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji)

4. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy

kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy

5. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia

formalnego ukierunkowane na:

– monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy

– podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty

– rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

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

od 20 kwiet nia 2009 r. do 25 ma ja 2009 r. 

w go dzi nach od 9.00 do 15.00

(de cy du je da ta wpły wu wnio sku do in sty tu cji ogła sza ją cej kon kurs)

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.

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 pu blicz nych 

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

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

4 330 541 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 56 164, pokl@wup.pl 

oraz w Ko sza li nie, ul. Sło wiań ska 15a, pok. 25/26, tel. 094 34 45 025, 94 34 45 026 po klko sza lin@wup.pl

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

Ogło 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.


