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1. Przedmiotem naboru są projekty MUP/PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, 
Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).  

2. Instytucją organizującą nabór wniosków jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 
25-561 Kielce, tel.: 41 36 41 600; fax.: 41 36 41 666. 

3. Celem interwencji jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób powyżej 29 roku 
życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. 

4. W ramach projektów mogą być realizowane jedynie instrumenty i usługi rynku pracy wynikające  
z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 149) odnoszące się do typów operacji wskazanych w SZOOP dla Działania 10.1 
Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), z wyłączeniem robót publicznych. 

5. Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2015 wynosi ogółem  
25 334 071,00 PLN:  
1)  21 533 960,00 PLN stanowi wkład UE,  
2)    3 800 111,00 PLN stanowi krajowy wkład publiczny. 

6. Wartość środków do wydatkowania w 2016 r. na realizacje projektu wdrożeniowego została 
przekazana indywidualnie dla każdego Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy odrębną decyzją. 

7. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie 05.02.2016 r. – 19.02.2016 r.  

8. Wniosek w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w 
LSI ( https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=28 ). Wniosek w wersji papierowej należy 
dostarczyć: 

 osobiście: 
− do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce  

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30. 
lub 

 kurierem lub pocztą na adres: 
− Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,  

w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30. 

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór. 

9. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzona w terminie: nie 
późniejszym niż miesiąc od dnia zarejestrowania wniosku w SL2014. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru, zasad realizacji i oceny projektów 
określone zostały w Zasadach realizacji projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe 
urzędy pracy w województwie świętokrzyskim. 

https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=28


11. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,  
tel. 41 364 16 25. 


