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Informacja z realizacji przez PUP w Sokółce projektu  

 „Wspólne działanie – jeden projekt” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Projekt „Wspólne działanie – jeden projekt” był projektem konkursowym, 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

 
 

Projekt realizowany był w okresie 1.01.2014 – 28.02.2015 na podstawie  

Umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.01-20-010/13-00 z dnia 21 grudnia 2013 r.  

 
Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Białostockim / Powiatowym 

Urzędem Pracy w Białymstoku. 

 

 

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie 259 osób bezrobotnych do 30 roku życia 
i powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 
i Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. 
 
Cele szczegółowe: 

1. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 180 os. bezrobotnych do 30 r. ż. i powyżej 50 r. ż. 
zarejestrowanych w PUP w Białymstoku i PUP w Sokółce w okresie do 31.12.2014 r. 

2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych, zgodnych z wymogami lokalnego rynku pracy, przez 
79 osób bezrobotnych do 30 r. ż. i powyżej 50 r. ż. zarejestrowanych w PUP w Białymstoku 
i w Sokółce w okresie do 28.02.2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
Budżet projektu w części dotyczącej powiatu sokólskiego przedstawiał się następująco:                                                  
/zł/ 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % planu

Wartość całkowita,

w tym:

płatność ze środków europejskich 850 095,29 845 991,94 100

dotacja celowa z budżetu krajowego 150 016,82 149 292,70 100

1 000 112,11 995 284,64 100

 

 

Beneficjentami projektu z obszaru powiatu sokólskiego były 122 osoby bezrobotne (w tym 
52 kobiety i 70 mężczyzn) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, będące 
w wieku do 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia.  

W ramach projektu beneficjenci byli objęci kompleksowym wsparciem m.in. poprzez: 
 

 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % planu

1. Liczba beneficjentów ogółem 122 122 100

2. poradnictwo zawodowe 122 122 100

3. pośrednictwo pracy 122 122 100

4. organizacja staży 102 102 100

5. organizacja szkoleń 20 20 100
 

 

 

Sokółka, dn. 15.05.2015 r. 
Sporz.: Anna Olechno 
             specjalista ds. programów 


