Człowiek – najlepsza inwestycja
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) nawiązując do ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2011 r. konkursu
zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2011 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”
informuje, iż odwołując się do wskazanych w dokumentacji konkursowej typów projektów do realizacji w ramach konkursu, tj.
1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków
zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie
i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;
2. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby
realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;
3. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności
zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia);
4. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;
projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
• pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
• przedsiębiorcy;
• partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe);
• osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa);
• samorządy gospodarcze i zawodowe;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• instytucje rynku pracy;
• społeczność lokalna;
• organizacje pozarządowe.
W ramach przedmiotowego konkursu nie ma zastosowania grupa docelowa: „osoby, których stosunek pracy wygasł lub został
rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu”, ponieważ żaden z ww. typów projektów nie może być skierowany do przedmiotowej grupy docelowej.
Konkurs został ogłoszony na stronie www.mazowia.eu
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 15 kwietnia 2011 r. do 16 maja 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Wniosku, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 16 maja 2011 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów
oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
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