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

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

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

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: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

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:   01.01.2020 – 31.03.2021 

 

Budżet:   wartość całkowita decyzji:  2 268 440,86 zł    w tym:  wkład unijny  1 911 841,96 zł 

           wkład krajowy  356 598,90 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 w szczególności 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 01.01.2020r. do 31.03.2021r., 220 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 220 - 7 0,00 

2. Staże 90 707 216,38 7 56 037,72 

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp. 25 551 200,00 0 0,00 

4. Prace interwencyjne 65 390 024,48 0 5 937,00** 

5. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy 20 440 000,00 0 0,00 

6. Bon na zasiedlenie 20 180 000,00 0 0,00 

Kwota wniosku o dofinansowanie: 220 2 083 130,86 7 61 974,72 

Wartość podatku od towarów i usług - 185 310,00 - 0,00 

Kwota wynikająca z decyzji 220 2 268 440,86 7 61 974,72 

 

Rezultaty Plan Wykonanie 

1. Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które podjęły zatrudnienie efektywne  62 0 

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

które podjęły zatrudnienie efektywne 
18 0 

3. Liczba osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  25 0 

4. Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 20 0 
*stan na dn. 31.01.2020r. 

**umowa o organizacje prac interwencyjnych została zawarta w styczniu, trwa dobór beneficjenta  

 

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. K. Puszko        

Sokółka, 10.02.2020r.  

______________________________________________________________________________________________________ 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


