
 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie  
ogłasza  

Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-007/16  
na obszar obejmujący powiaty: węgorzewski, giżycki, piski 

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków   
Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, 

Działanie 10.3  Rozwój samozatrudnienia 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, 
realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej.  

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące: 

1. Indywidualne/grupowe doradztwo o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

2. Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. 

4. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i 

grupowych) świadczonych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane w kwocie 500zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

W zakresie planowanej interwencji premiowani będą uczestnicy, którzy w ramach utworzonej działalności 
gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce/miejsca pracy. 

Typ Beneficjentów: 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Alokacja na konkurs: 

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 2 276 572,05PLN.   

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,80% wartości projektu. 

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 2,20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 



 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, 

ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, 

Punkt Przyjmowania Korespondencji 

I piętro p. 116, 

w następującej formie: 

 w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS2  
dostępnego pod adresem http://maks2.warmia.mazury.pl oraz 

 w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z systemu LSI MAKS2 (1 egzemplarz). 

Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą, 

w następującym terminie: 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w okresie 

od 28 października  2016 r. do 18 listopada 2016 r. 

w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Olsztynie, tj. pn. – 8:00-16:00, wt.-pt. – 7:30-15:30. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się Regulaminie konkursu, który jest dostępny w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz na stronach internetowych http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl, 
www.rpo.warmia.mazury.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zespołu ds. Informacji i Promocji 

Pokój nr 1 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie 

Tel. (89) 522 79 55, (89) 522 79 65 

e-mail: k.dobrenko@up.gov.pl 
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