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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Działanie 7.4
Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z  zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.2 
Outplacement - konkurs

Tryb konkursowy
Konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15



TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych
zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności*:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
jako obowiązkowy element wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

* Wytłuszczony tekst dotyczy typu operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy
pomocy” w ramach typu operacji.



d. szkolenia*, kursy, studia podyplomowe;
e. staże, praktyki zawodowe**;

* Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) w przypadku realizacji projektu przez powiatowe urzędy pracy
wysokośd stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi
co najmniej 150 godzin, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokośd stypendium
ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może byd niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1. W przypadku pozostałych beneficjentów – zgodnie z Taryfikatorem, stanowiącym załącznik nr 7
do Regulaminu konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
** W celu zagwarantowania wysokiej jakości organizowanych staży i praktyk konieczne jest zagwarantowanie
minimalnych wymogów. Wymogi te powinny uwzględniad Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
ram jakości staży (2014/C 88/01) oraz Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Instytucja Ogłaszająca Konkurs
opracowała również na podstawie ww. zaleceo Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży
lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie śląskim, stanowiący załącznik nr 10 do
Regulaminu konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
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f. subsydiowanie zatrudnienia*;
g. dodatek relokacyjny**;

*Instytucja Organizująca Konkurs opracowała Standard udzielania wsparcia związanego
z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w ramach
Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie
śląskim, stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
** Dodatek relokacyjny, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem
zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania.
Maksymalna wysokośd dodatku jest nie wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę
w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania dodatku, przy czym możliwa jest
wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, w zależności od okresu trwania stosunku pracy lub
stosunku cywilnoprawnego uczestnika projektu, bądź też od okresu prowadzenia działalności
gospodarczej przez uczestnika projektu.
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** Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące
warunki:

-odległośd od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas
dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu
zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
- osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co
najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie
prowadziła działalnośd gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ RPO w wytycznych programowych.
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h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie
bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym*.

* Wsparcie jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy. Obejmuje w szczególności wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna
kwota nie przekracza 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę
w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. Może zostad udzielone zgodnie
z poniższymi warunkami i procedurami:
- obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem
jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako
przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalnośd gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu;
- uczestnik projektu może otrzymad wsparcie w szczególności bezzwrotne, o ile realizacja
przygotowanego przez niego biznesplanu tego wymaga i nie oznacza to podwójnego finansowania;
- w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IP RPO może zobowiązad uczestnika
projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu
wsparcia z EFS;
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- wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może byd uzupełnione
w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych
i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej
działalnośd gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub
począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ w wytycznych programowych. Do okresu prowadzenia
działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze
świadczenia rehabilitacyjnego, przy czym na ten okres działalnośd nie może zostad zawieszona.

Szczegółowe standardy związane ze wsparciem finansowym na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej zostały określone w dokumencie pt.: Standard udzielania wsparcia finansowego na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik
nr 12 do Regulaminu konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.

Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników
projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazao do
wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje
ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne
w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
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Dofinansowanie mogą uzyskad wszystkie podmioty –
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU



Grupę docelową projektu stanowią pracownicy (zgodnie z Załącznikiem nr 3 SZOOP):

– przedsiębiorstw sektora MŚP;
– przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
– przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
– przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej
zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy.*

* Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 pracownicy dużych przedsiębiorstw
przechodzących restrukturyzację mogą byd wspierani w PO jedynie w zakresie
programów outplacementowych.

GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

OGÓLNE KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

1. Kwalifikowalnośd wnioskodawcy/partnerów.

2. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej.

3. Potencjał finansowy.

4. Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeżeli dotyczy).

5. Zgodnośd z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL 2014-2020.

6. Zgodnośd z przepisami art.65 ust. 6 i art. 125 ust 3 lit. e) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

7. Prawidłowośd określenia wartości projektu.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

1. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie 
ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy.

2. Minimalna wartośd projektu wynosi 200 000 PLN.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA
WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Na etapie oceny merytorycznej oceniane są:

1. Ogólne kryteria merytoryczne.

2. Ogólne kryteria horyzontalne.

3. Szczegółowe kryteria dostępu.

4. Szczegółowe kryteria dodatkowe. 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (których ocena ma postad „0-1”)

1. Zgodnośd z Regulaminem konkursu/naboru.

2. Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL 
2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych i Regulaminem 
konkursu/naboru.

3. Prawidłowośd wyboru partnerów w projekcie (jeżeli dotyczy).

4. Zasadnośd nawiązania partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy).

5. Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego.

6. Lokalizacja biura projektu.

7. Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu.

8. Wkład własny.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów)

1. Adekwatnośd celu projektu do zdiagnozowanych problemów.

2. Adekwatnośd i założona do osiągnięcia wartośd wskaźników oraz opis 
monitorowania.

3. Opis grupy docelowej.

4. Opis zadao w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu.

5. Zdolnośd do efektywnej realizacji projektu.

6. Budżet projektu.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) cd.

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie ogólnych kryteriów merytorycznych
będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50 punktów. Spełnienie przez
wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 30 punktów, oraz
jednocześnie uzyskanie minimalnej liczby punktów za kryteria, dla których określono
minimum punktowe.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE

Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postad „0-1”.
Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych

jest obligatoryjne dla wszystkich projektów.

1. Zgodnośd z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:
a. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,
b. zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami,
c. zasadą zrównoważonego rozwoju,
d. zasadą partnerstwa.

2. Zgodnośd projektu z prawodawstwem krajowym.
3. Zgodnośd z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis).

W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek z ogólnych kryteriów
horyzontalnych, projekt otrzymuje ostatecznie „0” punktów.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

1. Grupa docelowa (zgodnie z Załącznikiem nr 3 SZOOP):
W przypadku projektów, które mają charakter otwarty grupę docelową projektu stanowią
zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu
pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, pracownicy przedsiębiorstw przechodzących
procesy restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany
gospodarczej, pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek
węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego
z nimi powiązanych (kooperujących).
Aby spełnid wymóg szczególnego uwzględnienia pracowników lub byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących), Wnioskodawca jest zobligowany ująd
we wniosku o dofinansowanie projektu zapisy, iż w sytuacji zgłoszenia się do projektu pracownika/
pracowników lub byłego pracownika/pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych
z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi
powiązanych (kooperujących) – zostaną względem niego/nich zastosowane preferencyjne kryteria
rekrutacji. Konieczne jest opisanie we wniosku przywołanych kryteriów.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU cd.

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach
programów typu outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które
zakooczyły udział w projekcie.

3. Projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog wsparcia dostosowany do
indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca musi zaplanowad w ramach projektu co
najmniej 3 elementy wsparcia, które będą dobierane do indywidualnych potrzeb
poszczególnych uczestników projektu.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU cd.

4. W przypadku realizacji w ramach projektu szkoleo/kursów z zakresu nabywania
nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji – wskazane formy wsparcia
kooczą się egzaminem:

a. zewnętrznym, lub
b. przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni

uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi
szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez
podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę
egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronnośd i wiarygodnośd).

Szkolenie/kurs kooczy się wydaniem uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu/świadectwa
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU cd.

5. W przypadku realizacji działao dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd
gospodarczą (element wsparcia 1 h w SZOOP RPO WSL 2014-2020), zaplanowane
wsparcie musi mied charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma
możliwośd skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. dotacji, doradztwa, szkoleo
dostępnych w ramach tej formy wsparcia.

Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia, którymi zostanie objęty
uczestnik musi zostad poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego co najmniej na
etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięd z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
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W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek z ogólnych kryteriów
szczegółowych, projekt otrzymuje ostatecznie „0” punktów.

Kryteria szczegółowe zostaną zweryfikowane na podstawie wniosku 
o dofinansowanie projektu.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU cd.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE

Premia punktowa przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają 
wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów dodatkowych nie jest obowiązkowe

1. Wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach 1 typu operacji jest skierowane
wyłącznie do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE cd.

2. W przypadku projektów, które mają charakter zamknięty tj. dedykowany
pracownikom konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw - grupę docelową
projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni
z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pracownicy
przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracownicy
przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej i co najmniej częśd jego
uczestników stanowią pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych
spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE cd.
3. Szkolenia/kursy przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji Regionalnej

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i tematyka szkoleo związana jest
Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.

Kryterium odnosi się do 1 typu operacji.

4. Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości
szans kobiet i mężczyzn.

Ocena szczegółowych kryteriów dodatkowych ma postad „0-1” i polega na przyznaniu
zdefiniowanej liczby punktów, dokonywana jest w wypadku uzyskania przez wniosek

minimalnej liczby punktów (30 punktów). W ramach niniejszego konkursu za spełnienie
szczegółowych kryteriów dodatkowych możliwe jest uzyskanie dodatkowo 12 punktów.



SKŁADANIE WNIOSKÓW

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
od dnia 5.10.2015 r. do dnia 3.11.2015 r.

Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. 



SKŁADANIE WNIOSKÓW

Forma składania wniosku:

Decyduje data i godzina złożenia wniosku za pośrednictwem jednej z platform:
– e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP, lub

– Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wniosek należy przesład do IOK w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym 
za pomocą LSI) z wykorzystaniem jednej z ww. platform elektronicznych.



FINANSE

Planowana alokacja na konkurs w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL 2014-2020:
14 526 970,22 PLN*, tj. 3 425 768,24 Euro

Minimalna wartośd projektu w konkursie: 
200 tys. PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE 
i środków budżetu paostwa): 

100%

* Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg. kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się
wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na miesiąc wrzesieo z 28 sierpnia 2015 r.
(1EUR=4,2405PLN).



FINANSE cd.

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach 
projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi

252

Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi
57 646,71 PLN



Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego

Typy projektów

• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości
języków obcych.

11.4.1

11.4.2

11.4.3

Główne grupy beneficjentów

1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,
należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym
m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;

2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Partnerzy społeczno-gospodarczy.

Typ beneficjentów

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dodatkowe informacje:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2)
tel.: 32 757 33 11,  32 757 33 57

fax: 32 757 33 62

e-mail: efs@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl, http://efs.wup-katowice.pl

http://wupkatowice.praca.gov.pl/
http://efs.wup-katowice.pl/
http://efs.wup-katowice.pl/
http://efs.wup-katowice.pl/

