
Ogłoszenie prasowe 

 
 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) 

 ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

  Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  

w regionie – projekty konkursowe” 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: 

-  pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek 

samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania 

zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; (1). 

-  wsparcie dla osób  zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

zatrudnionych u pracodawców  przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów 

typu outplacement, w tym: (2). 

 szkoleń i poradnictwa zawodowego, 

 poradnictwa psychologicznego, 

 pomocy w zmianie  miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby , która uzyskała zatrudnienie w 

odległości powyżej  50 km od miejsca zamieszkania), 

 pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie  

w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), 

 wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących 

instrumentów: 

              i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

              ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. PLN, 

              iii. wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe 

wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego           
w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które 

rozpoczęły  działalność w ramach danego projektu) 

- podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów 

wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo (3) 

- szkolenia  przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych  

(w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (4) 

- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (5) 

- badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w  regionie oraz formułowania  

właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji (6) 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

        od 30 lipca 2009 r. do zamknięcia konkursu (do wyczerpania określonego limitu środków) 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00  

w  siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa lub Oddziałach Zamiejscowych 

MJWPU w Ciechanowie,  Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.  

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.  

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 

które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych 
w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest  kwota:  30 000 000,00 PLN 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU 

oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,  

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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