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Wstęp, czyli kogo wspiera Europejski 
Fundusz Społeczny?

Elastyczność i otwarcie na procesy zmiany profilu działalności to warunek konieczny przetrwania każdego przedsiębiorstwa. 
Niestety, restrukturyzacja często pociąga za sobą koszty związane z ryzykiem redukcji zatrudnienia.

Szybki rozwój technologii informatycznych skutkuje rosnącą dezaktualizacją kwalifikacji zawodowych. Inwestycja w kadry jest 
dziś koniecznością, zwłaszcza w kontekście wydłużenia wieku emerytalnego w Polsce. 

Wśród wielu czynników, od których zależy sukces firmy, niezmiennie najważniejszy pozostaje jeden – człowiek. Dlatego tak 
istotny jest stały i nieograniczony dostęp do wiedzy. 

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 
efektywna odpowiedź na potrzeby i sygnały płynące z rynku pracy. 

Pracownicy i pracodawcy mogą liczyć na kompleksową pomoc w sytuacji zmiany, kryzysu czy konieczności modernizacji 
w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Regionalne kadry gospodarki”.  Również osoby 
dorosłe, z własnej inicjatywy zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych, mogą skorzystać z instrumentów 
wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie działań mających na celu wsparcie pracow-
ników i przedsiębiorców na regionalnym rynku pracy. Szkolenia i wsparcie szkół dla dorosłych, doradztwo, staże, pośrednictwo 
pracy, wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej czy pomoc w zmianie profilu przedsiębiorstwa to tylko wybrane 

instrumenty, z których mogą skorzystać zatrudnieni, przedsiębiorcy, osoby zagrożone 
utratą pracy oraz osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podwyż-

szaniem swoich kwalifikacji. Tego rodzaju wsparcie udzielane jest w ramach 
Poddziałań: 8.1.1 i 8.1.2 oraz Działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 
Dzięki wsparciu Unii  

Europejskiej ze środków  
Europejskiego Funduszu  

Społecznego udział  
we wszystkich projektach  

jest bezpłatny.
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Słowniczek
Projektodawca 

– podmiot, który składa wniosek o dofi-
nansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony przez WUP. Projektodawcą może 
być zarówno przedsiębiorca, jak i jakikolwiek inny 
podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie doty-
czy osób prowadzących działalność gospodarczą 

lub oświatową na podstawie  
przepisów odrębnych).

– przedsiębiorca korzystający ze wsparcia 
w ramach projektu realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
bezpośredni odbiorca pomocy.

Benef cjent pomocy

– osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego 
wsparcia w postaci np. szkoleń lub doradztwa 

w ramach projektu realizowanego przez  
beneficjenta.

czestnik projektu
– podmiot realizujący projekt w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Katowicach. Beneficjentami mogą być podmioty 
wszystkich typów z wyłączeniem osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych).

Benef cjent
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Wsparcie dla przedsiębiorców  
i ich pracowników 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji  
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach Poddziałania 8.1.1. pomoc adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Sektor MMŚP, czyli mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa defniujemy za pomocą trzech kryteriów:

Kryterium Mikro Małe Średnie

Maksymalna liczba pracowników <10 <50 <250

Maksymalny przychód przedsiębiorstwa (w mln euro) 2 10 50

Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego (w mln euro) 2 10 43

Mikro-, małe i średnie firmy to sektor, który generuje zdecydowaną większość miejsc pracy. Przykładowo z danych GUS wynika, 
że w woj. śląskim same mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 94% wszystkich zarejestrowanych firm. Z kolei małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią odpowiednio: 4,8% i 0,9% ogółu. Wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczo-
wym czynnikiem rozwoju gospodarki, ponieważ aktywnie działający przedsiębiorcy podnoszą jej konkurencyjność.
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Formy wsparcia, czyli możliwe typy  realizowanych projektów:  
 »  ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i w formie odpo-
wiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa,

 »  doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą.

Pracownik
 

– zgodnie z przyjętą 
definicją w ramach Priorytetu 

VIII PO KL to:
a) pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

b) właściciel, pełniący funkcje kierownicze, 
c) wspólnik, w tym partner prowadzący 

regularną działalność w przedsiębior-
stwie i czerpiący z niego korzyści 

finansowe.

Przedsiębiorca
 

– w rozumieniu art. 
4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

roku o swobodzie działalności gospo-
darczej to osoba fizyczna, osoba prawna 

i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną - wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Za przed-

siębiorców uznaje się także wspólników 
spółki cywilnej w zakresie wykony-

wanej przez nich działalności 
gospodarczej.
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Co zrobić by skorzystać ze wsparcia?  
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz pomysł na projekt szkoleniowy lub doradczy dla swoich pracowników, złóż wnio-

sek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat procedury aplikowania dostępne są na stro-
nie internetowej, pod adresem: http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Konkursy.

Procedura ubiegania się o wsparcie
Projekt zamknięty Projekt otwarty

Projektodawca w odpowiedzi na ogłoszony przez 
WUP konkurs składa wniosek o dofinansowanie 
projektu szkoleniowego lub doradczego. Wniosek 
może złożyć bezpośrednio sam przedsiębiorca (jest 
wtedy jednocześnie projektodawcą i beneficjentem 
pomocy) lub inny podmiot (np. instytucja szkole-
niowa), który jest tylko pośrednikiem w udzielaniu 
wsparcia dla konkretnego przedsiębiorcy lub przed-
siębiorców powiązanych z nim kapitałowo lub orga-
nizacyjnie.

ETAP I

Projektodawca w odpowiedzi na ogłoszony przez 
WUP konkurs składa wniosek o dofinansowanie 
projektu szkoleniowego lub doradczego dla przed-
siębiorcy lub przedsiębiorców nie wymienionych 
konkretnie z nazwy we wniosku. Projektodawca jest 
tylko pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla przed-
siębiorców (beneficjentów pomocy).

WUP publikuje na stronie internetowej, pod adre-
sem: http://efs.wup-katowice.pl listę podmio-
tów, które uzyskały dofinansowanie na realizację 
projektu.

ETAP II
WUP publikuje na stronie internetowej, pod adre-
sem: http://efs.wup-katowice.pl listę podmio-
tów, które uzyskały dofinansowanie na realizację 
projektu.

WUP podpisuję umowę z projektodawcą o dofinan-
sowanie projektu.

ETAP III WUP podpisuję umowę z projektodawcą o dofinan-
sowanie projektu.

Beneficjent przystępuje do realizacji projektu. ETAP IV

Beneficjent realizujący projekt ogłasza otwarty 
nabór dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać 
ze wsparcia. Lista aktualnie realizowanych projek-
tów publikowana jest na stronie internetowej, pod 
adresem http://efs.wup-katowice.pl w zakładce 
Bezpłatne wsparcie.
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Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych  
i modernizacyjnych w regionie  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

Procesy adaptacyjne i modernizacyjne są nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Zmiana nie musi oznaczać tylko kosz-
tów i ryzyka – właściwie przeprowadzona restrukturyzacja oznacza realne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. 
Efektywne przemiany obejmujące zarówno restrukturyzowane przedsiębiorstwa, jak i pracowników zagrożonych utratą pracy, 
mogą być współfinansowane w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL pomoc adresowana jest do: 
 »  pracodawców i pracowników przechodzących  procesy restrukturyzacyjne,

 »  osób zwolnionych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), osób zagrożonych utratą 
pracy oraz przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 »  przedsiębiorców przechodzących proces zmiany profilu działalności,

 »  osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa).

Formy wsparcia, czyli możliwe typy realizowanych projektów:  
 »  szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawo-

dowych (w tym Indywidualne Plany Działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),

 »  szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, 

 »  wsparcie w postaci wdrażania programów typu outplacement.
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Projekty typu outplacement 
Nieodłącznym elementem adaptacji do zmiennych warunków przedsiębiorstw 

jest reorganizacja zatrudnienia. Dla pracowników oznacza to często ryzyko utraty 
pracy. Projekty zaliczane do programów typu outplacement pomagają przejść 
ten proces w sposób jak najmniej dotkliwy.

Szeroki wachlarz możliwości, z jakich mogą skorzystać osoby zwalniane, 
pozwala złagodzić negatywne skutki utraty zatrudnienia i przyspieszyć powrót 
na rynek pracy. Z kolei dla przedsiębiorców outplacement to wymierne korzyści 
w postaci sprawnej reorganizacji zatrudnienia oraz możliwość podtrzymania dobrego 
wizerunku firmy i motywacji pracowników pozostających w firmie.

Kompleksowość oraz indywidualizacja wsparcia to największe zalety outplacementu, a zarazem klucz do uniknię-
cia długotrwałego bezrobocia.

Na tego typu pomoc składają się:
 »  szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) 

 »  poradnictwo psychologiczne, 

 »  pośrednictwo pracy, 

 »  staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

 »  subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 

 »  bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia? 
Jeśli jesteś przedsiębiorcą przechodzącym proces restrukturyzacji lub modernizacji, złóż wniosek o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej http://efs.wup-katowice.pl, w zakładce Konkursy.

Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa/rybołówstwa, osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
zagrożoną utratą pracy lub w okresie wypowiedzenia i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia, skontaktuj się bezpośred-
nio z instytucjami realizującymi projekty. 

Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl, 
w zakładce Bezpłatne wsparcie.

Outplacement 

– oznacza system zwolnień 
monitorowanych, zapewniający 

kompleksową pomoc osobom prze-
widzianym do zwolnienia, zagrożonym 

zwolnieniem w ciągu ostatnich 6 
miesięcy z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy.
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Procedura ubiegania się o wsparcie
Przedsiębiorca/Pracodawca Osoba fzyczna

Projektodawca w odpowiedzi na ogłoszony przez 
WUP konkurs składa wniosek o dofinansowanie 
projektu szkoleniowego lub doradczego. Wniosek 
może złożyć bezpośrednio sam przedsiębiorca (jest 
wtedy jednocześnie projektodawcą i beneficjentem 
pomocy) lub inny podmiot (np. instytucja szkole-
niowa), który jest tylko pośrednikiem w udzielaniu 
wsparcia dla przedsiębiorcy lub przedsiębiorców.

ETAP I

WUP ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofi-
nansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL dla podmiotów zainteresowanych realizacją 
projektów oferujących kompleksowe wsparcie dla 
osób zwolnionych, zagrożonych utratą pracy, odcho-
dzących z rolnictwa itp.

WUP publikuje na stronie internetowej, pod adre-
sem: http://efs.wup-katowice.pl listę podmio-
tów, które uzyskały dofinansowanie na realizację 
projektu.

ETAP II

WUP publikuje na stronie internetowej, pod adresem: 
http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Bez-
płatne wsparcie listę podmiotów wyłonionych 
w konkursie, które uzyskały dofinansowanie na 
realizację projektów wraz z opisami zawierającymi 
bliższe informacje takie jak dane kontaktowe, ter-
miny naboru, formy wsparcia itp.

WUP podpisuje umowę z projektodawcą o dofinan-
sowanie projektu

ETAP III
Osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio 
do instytucji realizujących projekty (beneficjentów), 
którzy szczegółowo informują o zasadach rekrutacji 
i udziału w projekcie.

Beneficjent przystępuje do realizacji projektu. ETAP IV
Osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji 
jako uczestnicy projektu korzystają z zaoferowanych 
instrumentów wsparcia.

8



Pomoc publiczna w Poddziałaniach 8.1.1 i 8.1.2 
Podmioty aplikujące o środki na finansowanie projektów wspierających 

przedsiębiorców i ich pracowników muszą liczyć się z koniecznością wkładu wła-
snego w niektórych przedsięwzięciach.

W ramach Priorytetu VIII PO KL można udzielać następujących typów pomocy 
publicznej:

 »  na subsydiowanie zatrudnienia (tworzenie nowych miejsc pracy, 
rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 
w tym niepełnosprawnych, pokrycie kosztów zatrudnienia niepełno-
sprawnych);

 »  na szkolenia (ogólne i specjalistyczne); 

 »  na doradztwo dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw;
 »  de minimis – pomoc nie przekraczająca pułapu 200 000 euro w okresie 

trzech kolejnych lat kalendarzowych.

Ważne 
Przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej jest zwolniony z obo-

wiązku wkładu własnego pod warunkiem, że wartość pomocy, z której sko-
rzystał w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie przekroczyła pułapu  
200 000,00 euro.

Ponadto pomoc publiczna w ramach obydwu Poddziałań może być wyklu-
czona przy spełnieniu warunku, że nie może istnieć żaden związek między 
działaniami na rzecz pracownika, a korzyścią, jaką mógłby z tego uzyskać przed-
siębiorca.

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 8.1.2 pomoc publiczna nie wystąpi, gdy wsparcie dla przedsiębiorców 
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w zakresie tworzenia i realizacji programów zwolnień monitorowanych 
(outplacement) i szkolenia przekwalifikowujące oraz usługi doradcze dla pracowników w zakresie wyboru nowego zawodu czy 
zdobycia nowych kwalifikacji spełnią łącznie następujące warunki:

 »  wsparcie jest skierowane do osób zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych nie zaś do przedsię-
biorstwa,

 »  pracodawca nie jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci 
szkoleń,

 »  pracownik po otrzymaniu wsparcia nie zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy przed upływem 6 mie-
sięcy od zakończenia stosunku pracy.

Po
moc publiczna

– wszelka 
pomoc przyznana przez 

Państwo Członkowskie lub 
przy użyciu zasobów państwowych 

w jakiejkolwiek formie, która zakłóca 
lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 

lub produkcji niektórych towarów oraz 
wpływająca tym samym na wymianę 

handlową między Państwami 
Członkowskimi.

Be
ne

f c
jen

t p

omocy publicznej

– przedsiębiorstwo lub przedsiębiorca 
korzystający z pomocy publicznej.
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Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia 
się dorosłych  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Problem dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych dotyka dzisiaj wszystkich pracowników niezależnie od poziomu wykształce-
nia. Intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje, że rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Odpowiedzią na 
te potrzeby jest możliwość bezpłatnego uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych przez osoby dorosłe 
w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych w formach  
szkolnych – Poddziałanie 9.6.1 PO KL
Kto może skorzystać ze wsparcia? 

Osoby w wieku 25–64 lata (oraz osoby nie uczące się w wieku 18–24 lata), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia 
formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia). Do wsparcia kwalifikują się również osoby 
powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują one gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu 
udziału w projekcie.

Oferowane formy wsparcia:  
 »  kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicja-

tywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyż-
szeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych,

 »  programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich 
efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny 
i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu 
wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodo-
wych. Oznacza to możliwość przystąpienia do egzaminu 
zewnętrznego potwierdzającego posiadane umiejętności np. 
sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu po gimnazjum, 
egzaminu maturalnego, egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawo-
dowy, egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza. 

Ks
zt

ał
ce

nie osób dorosłych 

w formach szkolnych

– formy uzyskiwania i uzupełniania 
formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe 

w szkołach dla dorosłych (z wyłączeniem 
studiów wyższych), w tym także w szkołach 

policealnych.
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Kształcenie ustawiczne osób dorosłych w formach  
pozaszkolnych –  Poddziałanie 9.6.2 PO KL
Kto może skorzystać z pomocy? 

Pomoc adresowana jest do osób w wieku 18–64 lata uczestniczących z własnej 
inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osób o niskich kwalifika-
cjach. Do wsparcia kwalifikują się również osoby powyżej 64 roku życia, 
pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia 
zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Oferowane formy wsparcia 
Są umiejętności potrzebne w każdej pracy, należą do nich m.in. 

kompetencje językowe i informatyczne. Wsparcie w ramach Poddzia-
łania 9.6.2 PO KL obejmuje:

 »  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub pod-
wyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT i języków 
obcych.

in
fo

rm
acyjno-komunikacyjne

ICT – technologie

– wszelkie działania związane z produkcją 
i wykorzystaniem urządzeń telekomunika-

cyjnych i informatycznych oraz usług im towa-
rzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, 
udostępnianie informacji w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszel-
kich narzędzi komunikacji elektronicznej.
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Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych  
w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków  
i formy podnoszenia kompetencji i podwyższania  
kwalifikacji
Kto może skorzystać z pomocy? 

Osoby w wieku 18–64 lata oraz osoby powyżej 64 roku życia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu 
udziału w projekcie, mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej 
oferty edukacyjno-szkoleniowej.

Ważne 
Poddziałanie ma na celu pilotażowe uruchomienie i przetestowanie koncepcji doradztwa. Pilotaż będzie obejmował 2 powiaty 

w województwie śląskim: myszkowski oraz bieruńsko-lędziński.

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia? 
Jeśli jesteś osobą dorosłą zainteresowaną kształceniem ustawicznym, skontaktuj się bezpośrednio z instytucjami reali-

zującymi projekty, oferującymi możliwość bezpłatnego wsparcia.

Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl, 
w zakładce Bezpłatne wsparcie.

Pamiętaj, że pomoc adresowana jest do wszystkich osób dorosłych niezależnie od ich statusu na rynku pracy – zarówno osób 
pozostających bez zatrudnienia, jak i pracujących.
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Procedura ubiegania się o wsparcie: 

ETAP I
WUP ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla podmiotów zainteresowanych 
realizacją projektów oferujących wsparcie dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego w for-
mach szkolnych i pozaszkolnych (szkolenia).

ETAP II
WUP publikuje na stronie http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Bezpłatne wsparcie listę podmiotów 
wyłonionych w konkursie, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów wraz z opisami zawiera-
jącymi bliższe informacje, takie jak dane kontaktowe, terminy naboru, formy wsparcia itp.

ETAP III Osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty (beneficjentów), które 
szczegółowo informują o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie.

ETAP IV Osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji jako uczestnicy projektu, korzystają z zaoferowanych 
instrumentów wsparcia.
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Tu uzyskasz dodatkowe informacje

Na terenie województwa śląskiego w zakresie możliwości i zasad aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach komponentu regionalnego PO KL informacji udzielają następujące instytucje:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
 Instytucja odpowiadająca za wdrażanie Działań 6.1, 6.2, 8.1 oraz 9.6 PO KL 

 Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego 
  ul. Kościuszki 30 
  40-048 Katowice (pokój nr 2) 
  tel.: 32 757 33 11 
  efs@wup-katowice.pl 
  http://efs.wup-katowice.pl

Informacji udzielają również Kierownicy Filii WUP: 
  w Bielsku-Białej                   w Częstochowie 
  ul. Piastowska 40                   Al. Niepodległości 20/22 
  43-300 Bielsko-Biała                 42-200 Częstochowa 
  tel.: 33 813 69 74                   tel.: 34 363 89 89

Informacje udzielane są w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
 Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4 oraz 9.5 PO KL 

 Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich 
  ul. Dąbrowskiego 23 
  40-037 Katowice 
  tel. 32 774 01 93 
  punktinformacyjny@slaskie.pl 
  http://efs.slaskie.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
 Viribus Unitis 
  ul. Kościuszki 6 
  40-049 Katowice 
  tel.: 32 209 17 01, 32 209 16 90  
  biuro@pife.katowice.pl 
  www.viribus.alpha.pl
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Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) pomagają nie tylko podmiotom, które chcą skorzystać ze 

wsparcia EFS, ale także tym, którzy otrzymali już wsparcie. 

Usługi oferowane w ramach sieci ROEFS są bezpłatne. 

Osoby zainteresowane wiedzą o EFS mogą za pośrednictwem ROEFS:

 »  odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS, prowadzone przez akredytowanych trenerów,

 »  skorzystać z doradztwa bezpośredniego dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach 
EFS albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,

 »  uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących EFS.

W województwie śląskim rolę ROEFS pełnią następujące instytucje:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu  
 Społecznego – obszar Bielsko-Biała 
 ul. Cieszyńska 367 
 43-382 Bielsko-Biała 
 www.bielsko-biala.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu  
 Społecznego – obszar Częstochowa 
 ul. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 1 
 42-202 Częstochowa 
 www.czestochowa.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu  
 Społecznego – obszar Katowice 
 ul. Powstańców 17 
 40-039 Katowice 
 www.katowice.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu  
 Społecznego – obszar Rybnik 
 ul. Jankowicka 23/25 
 44-200 Rybnik 
 www.rybnik.roefs.pl

Inwestycja  
w siebie to nowe  

możliwości  
rozwoju!
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Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

publikacja bezpłatna

Wojewódzki urząd pracy  
w katowicach
punkt informacyjny eFS
ul. Kościuszki 30 
40-048 Katowice
tel.: 32 757 33 11 
fax: 32 757 33 12
http://efs.wup-katowice.pl


