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Informacja z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektu pn. 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)   

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.01.01.01-20-0005/17-00 

 
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:  01.01.2017 – 31.12.2017 
 
Budżet:   wartość całkowita projektu:  1 889 052,00 zł w tym:  wkład unijny 1 592 093,00 zł 
         wkład krajowy    296 959,00 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 I lub II profilu pomocy, 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r., 177 osób 

młodych do 29 roku życia, w tym 79 kobiet, pozostających bez pracy w powiecie sokólskim. Głównym rezultatem projektu 
będzie podjęcie zatrudnienia efektywnego przez co najmniej 50 osób zarejestrowanych w PUP w Sokółce, utworzenie 40 
miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej  
oraz uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 7 osób.  

 

Lp. Formy wsparcia Plan Wykonanie* 
Liczba osób 

objętych 
Budżet (w zł.) 

Liczba osób 
objętych 

Budżet (w zł.) 

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

177 0,00 184 0,00 

2. Staże 111 782 446,60 119 782 328,39 

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp. 40 942 912,00 39 878 469,80 

4. Bon szkoleniowy 15 63 347,95 15 63 347,23 

5. Prace interwencyjne 11 53 062,45 11 53 037,25 

 Koszty pośrednie - 47 283,00 - 45 673,60 

Razem: 177 1 889 052,00 184 1 822 856,27 

Rezultaty: 

liczba osób, które podjęły zatrudnienie efektywne 50 118 

liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe 7 12 

liczba nowopowstałych przedsiębiorstw 40 39 
*stan na dn. 31.12.2017 
 

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,dn. 08.01.2018 
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