
 

 

 Informacja z realizacji 

 __________________________________________________ 

 

Informacja końcowa z realizacji przez PUP w Sokółce projektu pn. 
„KLUCZ DO ZMIAN (II)”  

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Umowa nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0127/16-00 z dnia 14 czerwca 2016r. 
 
Projekt: realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  
 
Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz 

wspieranie mobilności zasobów pracy  

Okres realizacji:  01.01.2016 – 31.12.2016 
 
Budżet:   wartość całkowita projektu:  907 148,43 zł   w tym:  wkład unijny    771 075,96 zł 
         wkład krajowy    136 072,47 zł 
 
Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zarejestrowane w PUP w 
   Sokółce jako osoby bezrobotne, które należą do I lub II profilu pomocy w tym: os. 
   długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, powyżej 50 r.ż., o niskich kwalifikacjach.                 

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 81 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w 
powiecie sokólskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 36 osób 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce oraz utworzenie 11 miejsc pracy w ramach udzielonych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.  

  

Lp. Formy wsparcia 
Plan Wykonanie* 

Liczba osób 
objętych 

Budżet (w zł.) 
Liczba osób 

objętych 
Budżet (w zł.) 

1. Poradnictwo zawodowe  81 0,00 81 0,00 

2. Pośrednictwo pracy 70 0,00 70 0,00 

3. Staże 48 295 404,33 48 295 402,95 

4. Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gosp. 

11 207 603,00 11 207 000,00 

5. Refundacja kosztów 
wyposażenia/doposażenia  
stanowiska pracy 

22 404 141,10 22 385 291,21** 

Razem: 81 907 148,43 81 887 694,16 

Rezultaty: 
liczba osób, które podjęły zatrudnienie 57 

liczba nowych przedsiębiorstw 11 
*stan na dn. 19.04.2017 
**kwota pomniejszona o zwrot podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych w projekcie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia 
stanowiska pracy 

 

Sporz. J.Budrowska 
Sokółka,dn.10.05.2017 
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Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


