
    

                 
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 

- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020 

Ogłasza nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój 
kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia 
ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych  

 

Typy projektów podlegające dofinansowaniu 

 

W ramach niniejszego konkursu dofinansowaniem objęte będą projekty zintegrowane wpisujące się w cele Poddziałania 3.2.1 i 

Poddziałania 3.2.2 obejmujące jednocześnie następujące typy projektów: 

 
Poddziałanie 3.2.1: 
Projekty grantowe „tzw. bon na szkolenie” obejmujące: 
1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w 

zakresie tik i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnianiem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji 

ogólnych
1
. 

2. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu 

nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe, 

3. poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej. 

Poddziałanie 3.2.2: 

1. projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak: kwalifikacyjne 

kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności 
podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym. 

Konkurs o numerze RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16 ma charakter zamknięty 

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:  

− etap I (preselekcja) w ramach, którego składany jest uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego, 

− etap II, w którym składane są pełne wnioski o dofinansowanie wchodzące w skład projektu zintegrowanego.  

 

Nabór uproszczonych wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych prowadzony będzie  
od 30 czerwca 2016 r. od godz. 7.30 (otwarcie naboru) do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.30 (zamknięcie naboru). 

W II etapie konkursu może brać udział wnioskodawca, którego uproszczony wniosek o dofinansowanie został zakwalifikowany 

do niniejszego etapu. Wnioskodawca zostanie poinformowany przez IOK o terminie i formie złożenia pełnych wniosków o 

dofinansowanie.  

Warunkiem uczestnictwa w I etapie konkursu jest złożenie 2 egzemplarzy uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu 

zintegrowanego w wersji papierowej wraz z załącznikami w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do godziny 15:30.  

Wnioski w formie papierowej można składać pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02.  

Nabór prowadzony jest w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 - 15.30.  

                                                
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 
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W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski  

o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu oraz zostaną poinformowani o terminie i formie złożenia 

pełnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego.  

 

Pełny wniosek o dofinansowanie projektu wchodzący w skład projektu zintegrowanego składany jest w dwóch formach:  

− w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, aplikacja dostępna jest pod adresem: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_zprogramu/pobierz_wzory_dokument/generator-wnioskow-aplikacyjnych-

efs.html 

oraz  

− w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby 

uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wraz z Potwierdzeniem Przesłania do IZ 

RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK należy uznać:  

− w przypadku wersji papierowej: datę i godzinę wpływu wniosku o dofinansowanie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02, w godzinach pracy urzędu: 

poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.  
Dopuszcza się możliwość, aby wnioski o dofinansowanie projektów w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem Przesłania do 

IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, mogły wpłynąć do Punktu Przyjęć wniosków dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych licząc od 

pierwszego dnia roboczego następującego po dniu określonym przez IOK w wezwaniu do złożenia pełnej wersji wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu, 

− w przypadku wersji elektronicznej: datę i godzinę przyjęcia wniosku za pośrednictwem GWA EFS w ramach SOWA RPOWP - 

najpóźniej w dniu określonym przez IOK w wezwaniu do złożenia pełnej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu. 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu zachowania wszystkich terminów 

dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na październik 2016 roku. 

 

Kwota przeznaczona na konkurs w części dotyczącej dofinansowania wynosi: 

− Poddziałanie 3.2.1 – 40 000 000 zł.  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% (85% - ze środków UE oraz 5% - ze środków 

budżetu państwa).  

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.  

Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym. 

 

− Poddziałanie 3.2.2 – 20 000 000 zł. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% (85% - ze środków UE oraz 5% - ze środków 

budżetu państwa). 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.  

Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym. 

 

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.  

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS  

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej IOK: 

http://wupbialystok.praca.gov.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (85) 749 72 47 lub drogą e-mailową: 
informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. 


