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Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

ogłasza konkurs otwarty nr 1/7.2.2/10

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach 

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

społecznej, 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienie potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii

społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

- usługi prawne, księgowe, marketingowe;

- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości

tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju);

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii

społecznej;

- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych

podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);

- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 26 lutego 2010 r., 

(decyduje data wpływu do instytucji ogłaszającej konkurs),

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 z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmiotów określonych w art. 207 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota:

7 191 788 zł. 

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, 91 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, Skype: WUP_SZCZECIN 

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


