Informacje dotyczące konkursu

nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-241/18
w ramach RPO WSL 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki
i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót
do pracy
Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

11.04.2018 r.

Podstawowe informacje

Konkurs dedykowany jest dwóm typom projektów:
Typ 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
z uwzględnieniem działań szkoleniowych.
Typ 6: Działania w zakresie przekwalifikowania osób
starszych pracujących w trudnych warunkach,
pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania
prac, które będą uwzględniały ich umiejętności
i stan zdrowia.

Co można sfinansować w ramach projektu?
Przykłady

1.

2.

3.

• działania o charakterze szkoleniowym
i informacyjnym (np. szkolenie typu bezpieczne
przenoszenie ciężarów, jak dbać o kręgosłup w pracy
biurowej/lekarza/pielęgniarki, kształtowanie higienicznych
warunków pracy)

• modyfikowanie/modernizacja stanowisk pracy (pomoc de
minimis) (np. zakup sprzętu niwelującego niekorzystne
zjawisko: np. wózki, podnośniki, podkładki pod mysz,
podpórki ergonomiczne, fotel)

• działania doradcze (np. doradztwo, coaching , szkolenie
tematyczne np. efektywne sposoby radzenia sobie ze
stresem, jak pracować pod presją czasu)

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 Dla typu projektu nr 5 – grupą docelową są osoby pracujące
 Dla typu projektu nr 6 – grupą docelową są osoby starsze pracujące w trudnych
warunkach definiowane jako osoby aktywne zawodowo tj. pracujące w wieku
50 lat i więcej.

Wsparcie dla pracowników - > pracownik zatrudniony na etat

Podstawowe informacje

Nabór wniosków o dofinansowanie od dnia 30.04.2018 r. do dnia 5.06.2018 r.
(do godz. 12:00:00)
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-241/18
odbędzie się w dniu 25.04.2018 r. (środa) w godzinach 9:00-12:00.
Miejsce spotkania:
Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Błękitna
Katowice
ul. Ligonia 46,

Spotkanie informacyjne dotyczyć będzie następujących tematów:
 Omówienie zagadnień dotyczących konkursu 08.03.02-IZ.01-24-241/18,
 Opis procedury wyboru projektów oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
 Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja trwa od 09.04.2018 r. (godzina 09:00) do 22.04.2018 r. (godz. 15:00)
Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_8_3_2_25042018

Referat Wyboru Projektów
Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, Katowice, IV piętro,
pok. 465
Barbara Szymocha,
Telefon: 32 77 40 475, 32 77 40 465
e:mail: bszymocha@slaskie.pl

www.rpo.slaskie.pl

