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Szanowni Paitstwo,

W zwi¢u z mozliwosdami rozwoju zasob6w ludzkich na terenach wiejskich, jakie
daje realizacja Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, pragn(( zach((cic Panstwa instytucje
oraz - za Panstwa posrednictwem - instytucje, stowarzyszenia, lokalne grupy dzialania oraz
sokctwa, do aplikowania 0 srodki z Europejskiego Funduszu Spoleeznego.
W najblizszyrn czasie, tj. w kwietniu i w maju b. r., ogloszone zostan'l.

konkursy, ukierunkowane na rozw6j aktywnosci zawodowej,
realizacj~

integracj~

nast~puj'l.ce

spoleczn'l. oraz

inicjatyw lokalnych obejmuj'l.cych tereny wiejskie:

I. Poddzialanie 6.3 Programu Operacyjnego KapUal Ludzki: lnicjatywy lokalne na

rzecz podnoszenia poziomu aktywnosci zawodowej na obszaraclr wiejskich.
- w ramach konkursu
Tvpy

Projektow:

przyczyniaj'l.ce

si~

dost~pna b~dzie

Oddolne

alokacja w wysokosci 1 000000 PLN.

inicjatywy

lokalne,

obejmuj'l.ce:

projekty

do aktywizacji zawodowej mieszka.i1c6w obszar6w wiejskich,

poprawy zdolnosci

do

zatrudnienia

(z wyl'l.czeniem instrument6w

obj~tych

oraz

rozwoju

uslug aktywizacyjnych

zasadami pomoey publicznej), wsparcie

lokalnych inicjat)'\V infonnacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promuj'l.cych
aktywizacj~

zawodow'l. na poziornie lokalnym, rozw6j dialogu, partnerstwa

publiczno - spolecznego i wsp61pracy na rzecz rozwoJu zasob6w ludzkich na
poziornie lokalnym.
Wydlial ds. Informacj;, Promocjll PomoC)' Techoiczocj
45-315 Opole. lli. Glogowska 25c, leI. 44 16754 fax 44 16599
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2. Grupy docelowe projekt6w:
•

mieszkailcy gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkancow;

•

spo:lecznosci lokalne aktywnie dzialajqce na obszarach wiejskich na rzecz
aktywizacji zawodowej mieszkanc6w obszar6w wiejskich;

•

podmioty dzialajqce

na obszarach wiejskich

na

rzecz aktywizacji

zawodowej mieszkane6w tyeh obszar6w.

W konkursie tym wnioskowac

0

dofmansowanie mog1! wszystkie podmioty

- z wyl'l.czeniem os6b fizycznyeh (nie dotyezy os6b prowadz'l.cych dzialalnosc
gospodarcZ<llub oswiatow'l. na podstawie przepis6w odr~bnych).

Maksymalna wartosc projektu: 50 000 PLN.

3. Poddzialanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki: Inicjatywy tokable na
rzecz aktywnej inlegracji - w ramaeh konkursu

dost~pna b~dzie

kwota alokaeji

3000000 PLN.
Typy

projekt6w:

przyczyniaj'tce

si~

Oddolne

inicjatywy

lokalne,

obejrnujqce:

projekty

do integracji spolecznej mieszkancow obszarow wiejskich

(z wylqczeniem instrument6w obj~tych zasadami pomoey publicznej),
wsparcie inicjatyw lokalnych

0

charakterze informacyjnyrn, szkoleniowyrn

i promocyjnym, maj'l.cych na celu przeciwdzialanie wykluczeniu spo:lecznemu
mieszkailc6w obszarow wiejskich,

rozw6j

dialogu,

partnerstwa publiczno

- spolecznego i wsp6lpracy na rzecz rozwoju zasob6w ludzkich na poziomie
lokalnym.

Grupy docelowe projekt6w:
•

osoby niezatrudnione (Przez osoby niezatrudnione rozumie

klore

nie

posiadajq

slalego

zotfudnienia

i

jednoczdnie

wynagrodzenia wytszego nit /ayler/urn dochodowe na
przepisami

0

si~

rowniet osoby,
nie

rodzin~,

osiqgajq
okreslone

pomocy spolecznej.), w wieku aktyvvnosci zawodowej (15 - 64 lata),

zagrozone wykluczeniem spolecznym z co najmniej jednego powodu sposr6d
wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

0

pomoey spokcznej (Dz. U.

z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z p6Zn. zm.) (W przypadku uchodicow, cudzoziemcow

posiadajqcych

zgod~

na pobyt lolerowany, oraz cudzoziemcow posiadajqcych

zezwolenie no osiedlenie sif(, zeZlrvolenie no zamieszkanie na czas oznaczony,
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zezwolenie na pObyl rezydenta dlugoferminowego WE tub

obj~tych

ochronq

uzupelniajqcq, warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projeklu jest zlozenie
oswiadczenia

0

jednoczesnym niekorzystaniu z wsparcia w ramach projekJ6w

wspoljinansowanych

z

Europejskiego

Funduszu

na

rzecz

Uchodic6w.),

zamieszkuj'lce gminy wiejskie, miejsko - wiejskie oraz miasta do 25 tys.
mieszkailc6w
•

osoby zamieszkuj'lce gminy wiejskie, miejsko - wiejskie oraz miasta do 25 ty5.
mieszkanc6w (tylko {C\.cznie

Z

osobami wykluczonymi) podmioty dzialajqce na

obszarach wiejskich na rzecz przeciwdzialania wykluczeniu spolecmemu
mie5zka6c6w tych obszar6w
W konkursie tyro wnioskowac

0

dofmansowanie

mog~

wszystkie podmioty

- z wylqczeniem os6b fizycznych (nie dotyczy os6b prowadz.qcych dzialalnosc
gospodarcz'll ub oswiatowq na podstawie przepis6w od~bnych).
Maksymalna wartosc projcktu: 50 000 PLN.

4.

Dzialanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki: Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszaracl' wiejskich - w ramach konkursu

dost~pna

bC(dzie kwota

alokacji 4500986 PLN.
TrDY projekt6w: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujqce: tworzenie

j

wsparCle

dziatalnosci inicjatyw ukierunkowanych na pobudzanie swiadomosci srodowisk
lokalnych i ich zaangazowanie w dzialania na rzecz rozwoju edukacji na terenach
wiejskich

i

podnoszenia

poziomu

wiejskich, pfojekty przyczyniajilce

si~

wyksztakenia

mieszkaflc6w

obszar6w

do podnoszenia poziomu wyksztalcenia

i kwalifikacji mieszka6c6w obszar6w wiejskich oraz rozwoju ushIg edukacyjnych
na tych obszarach, dzialania infonnacyjno-promocyjne, szkoJeniowe, doradcze
podnoszilce swiadomosc mieszka6c6w obszar6w wiejskich w zakresie korzysci
plynqcych z ksztalcenia i szkolenia.
GruPY docelowe projekt6w:
•

mieszkancy gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkanc6w,

•

spolecznosci lokalne aktywnie dziatajqce na obszarach wiejskich na rzecz
rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykszta1cenia
mieszkanc6w obszar6w wiejskich,
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•

podmioty dzialaj<\.ce na obszaracb wiejskich na rzecz przeciwdzialania ich
marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.

W kookursie tym wnioskowac

0

dofioansowaoie

mog~

wszystkie podmioty

- z wy1'lczeniem os6b fizycznych (nie dotyczy osob prowadz<\.cych dziatatnosc
gospodarcz<\. lub oswiatow<\. na podstawie przepisow odrl(bnych).

Maksymalna wartosc projektu: 50 000 PLN.

W ceJu zapewnienia mozliwie najszerszego

dost~pu

do infonnacji

0

pojawiaj<\.cych silt

mozliwosciach aplikowania w ramach PO KL na rzecz rozwoju zasob6w ludzkich na terenach
wiejskich Opolszczyzny, zwracam sit( do Pans1wa z prosb't

0

przekazanie niniejszej

infonnacji do instytucji szkoleniowych, stowarzyszen, lokalnych grup dzialania oraz solectw
z terenu Panstwa grnin.
W razie jakichkolwiek dodatkoW)'ch pytan i w<\.tpliwosci
Informacyjnym

0

prosz~ 0

kontakt z Punktem

EFS, pod numerem telefonu: (077) 44 16754, za posrednictwem poczty

rnailowej: wup(qvvup.opole.pl oraz osobiscie w pokoju or 14, w siedzibie Wojew6dzkiego
Urzt(du Pracy pay ul. Glogowskiej 25 c.

z powazaniem
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