
 
 
 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

wznawia nabór w ramach zawieszonego w dniu 6 sierpnia 2010 r. konkursu otwartego  
nr 2/8.1.1/10 

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach  

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,  
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  
i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących następujące typy projektów: 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia1 oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających  
i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, 
organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania  
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych2 

2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, w szczególności w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości  

(z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)
3
. 

 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

od 7 października 2010 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie 
w Punkcie Konsultacyjnym EFS  (pok. 211) 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.). 
 

Informujemy, iż w związku ze wznowieniem naboru, zmianie ulegnie treść Dokumentacji Konkursowej w zakresie 
dotyczącym: dostępnej kwoty środków na dofinansowanie projektów, terminu złożenia wniosków,  terminu 

posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz pomocy publicznej 
 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota: 
8 700 000 zł 

w tym, w wyniku prac KOP, trwających w okresie od 26 lipca 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r. oraz od 26 sierpnia 2010 r. do  
22 września 2010 r.  do dofinansowania rekomendowano zgodnie z listami rankingowymi wnioski na łączną kwotę 2 280 079,23 zł 

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

w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 209/210,  
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 także na stronie internetowej www.pokl.wup.pl 
 

1 Projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II (zasięg terytorialny). Projekty nie mogą 
obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) – dotyczy wszystkich szkoleń  
w ramach Priorytetu VIII. 
2 W przypadku szkoleń adresowanych do pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu 
Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego  
i gospodarczego – 2009/C 83/01) po dniu 1 lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości 
nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. 
3 Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy 
z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach 
tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest 
oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu. 

 
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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