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Toruń, 21 lutego 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
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
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-006/20

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w terminie
od 23 marca 2020 r. godzina 0:00 do 31 marca 2020 r. godzina 13:00.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy
z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP poprzez:
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.
Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30.06.2023 r.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wynosi –
15 000 000,00 PLN.
Ostateczna kwota przeznaczona na konkurs uzależniona będzie od dostępności środków
w ramach alokacji przeznaczonej na Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.
Wkład własny nie jest wymagany.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl
Oddział ds. Projektów Konkursowych
tel. (56) 669 39 66, (56) 669 39 65, (56) 669 39 64,
(56) 669 39 89, (56) 669 39 93, (56) 669 39 94, (56) 669 39 23
e-mail: wup@wup.torun.pl

UWAGA ! Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami
opublikowany w serwisie internetowym IOK https://power.wup.torun.pl/
Ponadto zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego
konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie
https://power.wup.torun.pl/, a także na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie
publikowane są wszelkie istotne informacje, w tym również dotyczące wytycznych zatwierdzonych
przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

