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Gdzie znajdziesz
informacje

Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
tel.: 32/77-40-172, 32/77-40-193, 32/77-40-194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
Lokalny w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367
tel.: 33/47-50-135
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
Lokalny w Częstochowie
al. Najświętszej Maryi Panny 24, I klatka, lokal 1
tel.: 34/360-56-87, 34/324-50-75
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl
Lokalny w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 25
tel.: 32/36-07-062, 32/26-35-037
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Lokalny w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
tel.: 32/431-50-25, 32/423-70-32
e-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
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tel. 32/757-33-11
(od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)
e-mail: efs@wup-katowice.pl
power.wup-katowice.pl
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Punkt Kontaktowy
Europejskiego Funduszu Społecznego
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Katowicach

WSPARCIE
DLA MŁODYCH

Dworzec
PKP

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
telefony:
centrala:
32/757-33-60
32/757-33-01
kancelaria:
32/757-33-79
fax: 		
32/757-33-62
e-mail: wup@wup-katowice.pl
wupkatowice.praca.gov.pl

CO
OTRZYMASZ

– czyli rodzaje wsparcia
w projektach
ÂÂindywidualny plan działania
ÂÂpośrednictwo pracy (również za granicą)
ÂÂporadnictwo zawodowe
ÂÂkursy i szkolenia
ÂÂstaże
ÂÂzatrudnienie dofinansowane (subsydiowane)
ÂÂszkolenia przed rozpoczęciem działalności
gospodarczej

ÂÂbezzwrotna jednorazowa dotacja na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

ÂÂwsparcie

finansowe po założeniu działalności
gospodarczej tzw. pomostowe (do 12 miesięcy)

DLA KOGO JEST
TO WSPARCIE
– czyli grupy docelowe

JAK
ZNAJDZIESZ
projekt dla siebie

Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
w wieku 18-29 lat:

1. wejdź
na
stronę
power.wup-katowice.pl

ÂÂpozostające

2. kliknij
w
ikonę
lupy
„Znajdź dofinansowanie”

bez pracy, w tym w szczególności
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET)

ÂÂimigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
ÂÂreemigranci
ÂÂosoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
ÂÂtzw. ubodzy pracujący
ÂÂosoby zatrudnione na umowach

3. kliknij w kafel
na rynku pracy”

„Wsparcie

internetową
zatytułowaną

osób

młodych

krótkoterminowych oraz pracujący w ramach
umów cywilno-prawnych

4. otwórz listę projektów (dokument PDF)
5. sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki, aby
wziąć udział w projekcie (kolumny „Dla kogo”
i „Miejsce zamieszkania”)
6. skontaktuj się z realizatorem projektu (kolumna
„Dane kontaktowe”)

