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Informacja z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektu pn. 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (IV)   

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.01.01.01-20-0007/18-00 
 

Projekt: realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  

projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.1:  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Okres realizacji:   01.01.2018 – 31.12.2018 

 

Budżet:   wartość całkowita projektu:  1 792 945,00 zł   w tym:  wkład unijny  1 511 094,00 zł 

           wkład krajowy  281 851,00 zł 

Grupa docelowa: osoby  młode w wieku 18-29 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne, 

zarejestrowane w PUP w Sokółce jako osoby bezrobotne należące do tzw. kategorii młodzieży 

NEET, czyli zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020, spełniają łącznie trzy warunki, 

tj.: nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się. 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., 227 osób 

młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie sokólskim.  

 

Plan Wykonanie 
Lp. Formy wsparcia Lb. osób 

objętych 
Budżet (w zł.) 

Lb. osób 

objętych 
Budżet (w zł.) 

1. Poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy, w tym IPD 227  227  

2. Staże 143 842 274,00 143 839 270,84 

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp. 23 476 054,00 24 460 956,53 

4. Bon szkoleniowy 15 70 288,00 15 70 250,20 

5. Prace interwencyjne 35 139 007,00 35 136 842,29 

6. Wyposażeni/doposażenie stanowiska pracy 11 220 000,00 11 208 780,48 

 Koszty pośrednie - 45 322,00 - 44 618,61 

Razem: 227 1 792 945,00 227 1 760 718,95 

 

Rezultaty Plan Wykonanie 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 7 12 

2. Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które podjęły zatrudnienie efektywne  65 131 

3. 
Liczba osób nie należących do grupy osób będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które 

podjęły zatrudnienie efektywne 
9 36 

4. Liczba osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  23 24 

5. Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 11 11 

6. 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych 

i/lub osób o niskich kwalifikacjach  
88,51% 

7. 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, o 

niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych 
92,31% 

*stan na dn. 31.03.2019r. z uwzględnieniem 3 miesięcznego okresu monitorowania po zakończeniu projektu 
 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami określonymi w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". 

 

 
Sporz. Karol Puszko        

Sokółka, 16.05.2019r. 
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Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


