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Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji 

Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020 rozpoczyna nabór wniosków nr RPSW.10.01.00-IP.01-

26-335/21 na realizację przez miejski i powiatowe urzędy pracy województwa 

świętokrzyskiego projektów pozakonkursowych w ramach Działania 10.1 Działania 

publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 

roku życia (projekty pozakonkursowe).  

Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą naboru wniosków zostało zamieszczone na 

stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej http://rpows.wup.kielce.pl. W związku 

 z powyższym proszę o przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie  

z warunkami naboru i złożenie ich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, ul. Witosa 86, 25-561 

Kielce, w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2021r., w wersji papierowej (2 egzemplarze) 

oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-

swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=341).  

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych zostanie przeprowadzona  

w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty wpływu do WUP, natomiast ocena merytoryczna 

zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia zarejestrowania 

wniosku w SL2014.  

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru, zasad oceny i realizacji 

projektów oraz wzory dokumentów aplikacyjnych określone zostały w Zasadach realizacji 

projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe urzędy pracy w województwie 

świętokrzyskim. Wszelka komunikacja pomiędzy IP WUP a wnioskodawcami związana  

z przeprowadzeniem naboru wniosków i ich oceną oraz zawarciem umów będzie odbywać się 

drogą pisemną. Informacje przekazywane innymi kanałami nie będą brane pod uwagę. 

 Ponadto proszę o pisemne przekazanie wraz z wnioskiem o dofinasowanie informacji 

o wysokości planowanych wydatków na finansowanie podatku VAT w ramach projektu  

w przypadku udzielania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub 

dokonywania refundacji środków poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub 

doposażenie stanowiska pracy. 

Z poważaniem 
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