
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają 
Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach działania Aktywizacja zawodowa. Wsparcie działań w 
ramach sieci EURES. 

Mówi Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie: 

To Konkurs, którego głównym założeniem jest realizacja projektów 
wspierających oraz ułatwiających mobilność wśród pracowników w Unii 
Europejskiej.  

 

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 
Szwajcarii – Mirosław Fatyga, Wicedyrektor Wojewódzkiego  Urzędu 
Pracy w Lublinie ds. EFS. Głównym celem EURES jest wspieranie mobilności 
pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Koncentrujemy się na trzech priorytetowych celach: wspierających polskich 
bezrobotnych 
i poszukujących pracy. Chodzi tu o sektory rynku pracy, branże, zawody lub 
kompetencje, 
w których występują nadwyżki na wojewódzkim lub krajowym rynku pracy, 
polskich obywateli przebywających za granicą w powrocie do Polski w celu 
podjęcia zatrudnienia tam, gdzie są trudności z rekrutacją pracowników oraz 
wspieramy polskich pracodawców, chodzi o sektory rynku, branże, zawody lub 
kompetencje, tam gdzie występują trudności w rekrutacji 
pracowników – dodaje Pani Małgorzata Sokół w WUP w Lublinie 

Konkurs dedykowany jest wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia 
na terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES tj: Powiatowym 
Urzędom Pracy, Ochotniczym Hufcom Pracy oraz podmiotom akredytowanym 
do prowadzenia na terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. 

Lista podmiotów akredytowanych znajduje się w rejestrze akredytacji EURES na 
stronie www.stor.praca.gov.pl 

http://www.stor.praca.gov.pl/


Szczegółowe dokumenty, takie jak regulamin oraz niezbędne załączniki do 
przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie www.rpo.lubelskie.pl w 
zakładce Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Czekamy na Państwa 
projekty do 28 grudnia 2018 roku - dodaje Mirosław Fatyga z WUP w 
Lublinie. 

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

