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Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Szcze ci nie

w imie niu Sa mo rzą du Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go

in for mu je, iż kon kurs otwar ty nr 1/8.1.3/10

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 VIII Re gio nal ne ka dry gos po dar ki

Pod dzia ła nie 8.1.3 

Wzmac nia nie lo kal ne go par tner stwa na rzecz adap ta cyj no ści

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, 

zo sta je za wie szo ny z dniem 19 lip ca 2010 ro ku.

Wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek tów bę dą przyj mo wa ne do dnia 19 lip ca 2010 r.

do go dzi ny 15.00.

De cy zja ta wy ni ka z fak tu, iż łącz na war tość wnio sko wa ne go do fi nan so wa nia

we wnio skach zło żo nych w obec nej run dzie kon kur so wej prze kra cza 100% do stęp nej

kwo ty środ ków prze zna czo nych na do fi nan so wa nie pro jek tów w kon kur sie.

Jed no cześ nie in for mu je my, że na bór mo że zo stać wzno wio ny w przy pad ku, gdy war tość

pod pi sa nych umów o do fi nan so wa nie dla wnio sków zło żo nych do dnia 19 lip ca 2010 r.

włącz nie nie wy czer pie do stęp nej alo ka cji dla kon kur su. In for ma cja o tym fak cie

zo sta nie po da na do pu blicz nej wia do mo ści w pra sie o za się gu re gio nal nym oraz

na stro nie in ter ne to wej www.wup.pl w ter mi nie co naj mniej 5 dni ro bo czych przed

dniem wzno wie nia na bo ru.

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. 209-210, 

tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, pokl@wup.pl

oraz w Ko sza li nie, ul. Sło wiań ska 15a, pok. 25-26

tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026 pokl ko sza lin@wup.pl

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

Og ło 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.


