
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ogłasza konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2013

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  

Kapitał Ludzki (PO KL): Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  
Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 obejmujących:

• identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości 
doskonalenia zawodowego w regionie;

• organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 
kompetencji kluczowych;

• wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
• realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form 

wsparcia:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
- staże/praktyki zawodowe
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

• wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez 
zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;

• wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i między regionalnej) 
osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach 
wiejskich);

• jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000,00 zł brutto dla osoby, która uzyskała 
zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania 
w początkowym okresie zatrudnienia.

W ramach konkursu dopuszcza się możliwość składania projektów z możliwością realizacji 
komponentu ponadnarodowego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji 
konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art.207 z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16,    
01-205 Warszawa oraz na stronie internetowej www.wup.mazowsze.pl/efs

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota:
15 103 145,00 PLN*

Zgodnie z Wytycznymi IZ PO KL kwota 15 103 145,00 PLN* zawiera 5% rezerwy finansowej przeznaczonej 
na odwołania Beneficjentów tj. 755 157,25 PLN*.

Maksymalna wartość projektu jest określona wysokością dostępnej alokacji.
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

w godzinach pracy Urzędu w terminie:
od 09.12.2013 w godz. 8.00 – 16.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WUP w Warszawie, ul. Młynarska 16
tel. (022) 578 44 34, 578 44 63, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
*Kwota może ulec zmianie ze względy na zmianę notowań kursów EURO


