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Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  

Instytucja Pośrednicząca PO WER 

Ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/20 

 

na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, dotyczący aktywizacji zawodowej osób młodych, w wieku 18 - 29 lat, 

zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, w tym takich, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu - tzw. młodzieży NEET. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z województwa 

świętokrzyskiego oraz Miejski Urząd Pracy w Kielcach. 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 04.05.2020 r. do dnia 18.05.2020 r. 

 

Przedmiot konkursu – typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów uwzględniających następujące typu projektów: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy  

w zakresie określenia ścieżki zawodowej: 

kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia 

zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym 

podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców: 

wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do 

zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub 

bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia. 

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN 

Maksymalny poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 

84,28 %.  

 



 

 

Poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu (środki UE + środki  

z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi) wynosi 100 %.  

 

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 41 625, (041) 36 41 624, e-mail: wup@wup.kielce.pl 

 

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

