Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
informuje, iż konkurs otwarty nr 2/8.1.1/10
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujący:
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia 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 komunikacyjnych
2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii,
finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa
związanego z procesami inwestycyjnymi)
zostaje zawieszony z dniem 6 sierpnia 2010 roku
Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane do dnia 6 sierpnia 2010 r. do godziny
15.00. Decyzja ta wynika z faktu, iż łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach
złożonych w obecnej rundzie konkursowej przekracza 100% dostępnej kwoty środków
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie.
Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych
umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 6 sierpnia 2010 r. włącznie, nie wyczerpie
dostępnej alokacji dla konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości
w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.wup.pl w terminie co najmniej
5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.
Dodatkowe informacje oraz dokumentację konkursową można uzyskać
w Punktach Konsultacyjnych EFS:
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 209-210,
tel. 91 42 56 163, 091 42 56 164, pokl@wup.pl
oraz w Koszalinie ul. Słowiańska 15a, pok. 25-26
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026 poklkoszalin@wup.pl
a także na stronie internetowej www.pokl.wup.pl
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

