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Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  

Instytucja Pośrednicząca PO WER 

Ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.14-26-004/20 

na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 28.09.2020 r. do 09.10.2020 r. 

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie 
projektów uwzględniających następujący typ projektu:  

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych 

poprzez: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 
określenia ścieżki zawodowej. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają 
system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia 
nowych umiejętności i kompetencji. 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 
przez pracodawców. 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej  
i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 
pośrednictwem sieci EURES). 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 9 870 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego 
kursu Euro na dzień podpisywania umów. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 84,28 %. Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5%. Pozostałą kwotę 
stanowią środki budżetu państwa. 

W ramach Podziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
o dofinansowanie mogą ubiegać się Organizacje pozarządowe oraz Agencje zatrudnienia. 

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja 
Rozwój (SOWA)  

Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej 
http://power.wup.kielce.pl oraz na portalu funduszy europejskich.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 
86, 25-561 Kielce, tel. (041) 36 41 624, (041) 36 41 625, e-mail: wup@wup.kielce.pl. 

https://sowa.efs.gov.pl/
https://sowa.efs.gov.pl/

