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Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  

Instytucja Pośrednicząca PO WŚ 

Ogłasza konkurs nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20 

W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia 

aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie 

aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia  

(projekty konkursowe) 
 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 12.10.2020 r. do 23.10.2020 r. 

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

projektów uwzględniających następujące typy projektu:  

✓ Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie. 

✓ Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form 

wsparcia1: 

a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; 

b) staże/praktyki zawodowe; 

c) szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej; 

d) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.2 

✓ Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. 

✓ Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub wsparcie 

adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie 

dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/ praktykanta/ wolontariusza do 

potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz 

wsparcie indywidualnego opiekuna. 

✓ Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. 

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 21 900 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego 

kursu Euro na dzień podpisywania umów.  

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85,00 %. 

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 13%. Pozostałe 2 % 

wkładu stanowią środki budżetu państwa. 

 
1 Każdy z podpunktów (od a do d) stanowi odrębną formę wsparcia. 
2 Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest nie wyższa niż 6-krotna 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2, ust. 1, pkt. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1482 z późn. zm.). Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu dokonywana jest na podstawie wniosku składanego przez pracodawcę 
do beneficjenta, który zawiera m.in. kalkulację wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). 



Istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON  

w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób  

z niepełnosprawnościami. Szczegóły zawarte są w regulaminie niniejszego konkursu. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które 

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć 

✓ w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego, 

✓ w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 15.30. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej 

http://rpows.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 41625, (041) 3641 624, (041) 3641 650 

e-mail: wup@wup.kielce.pl 

 

 

Kielce, dnia 10.09.2020 r. 

https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=330
https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=330
http://rpows.wup.kielce.pl/

