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Plan działania na rok 2012 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich Województwo Nie dotyczy 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; 15-888 Białystok 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 15-691 Białystok 

Ul. Gen. F. Kleeberga 20 

Telefon 85 65 48 260 Faks 85 65 48  201 

E-mail sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 
osoby (osób) w 

Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Działanie 6.2  
Agata  Dębowska 

Tel. 85-65 48 286 / agata.debowska@wrotapodlasia.pl 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Białymstoku 

Numer Działania lub 
Poddziałania Działanie 6.1 

Adres 
korespondencyjny ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 
osoby (osób) w 

Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 
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KARTA DZIAŁANIA 6.1 
 
Poddziałanie 6.1.1 
 
LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV 
kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 

5 000 000,00 PLN (w tym wyodr ębniona alokacja w wyso kości 2  000 000,00 PLN na 
realizacj ę projektów skierowanych do osób zamieszkuj ących wył ącznie powiat 
białostocki i powiat m. Białystok, wyodr ębniona alokacja w wysoko ści 1 000 000,00 
PLN na realizacj ę projektów skierowanych do osób zamieszkuj ących wył ącznie 
powiat grajewski,  wyodr ębniona alokacja w wysoko ści 1 000 000,00 PLN na 
realizacj ę projektów skierowanych do osób zamieszkuj ących wył ącznie powiat 
kolne ński, wyodr ębniona alokacja w wysoko ści 1 000 000,00 PLN na realizacj ę 
projektów skierowanych do osób zamieszkuj ących wył ącznie powiat sejne ński) 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1.  realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z 
następujących form wsparcia: 

− pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe 
− staże/praktyki zawodowe 
− szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych 
− subsydiowanie zatrudnienia 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium ma na celu 
zagwarantowanie lepszego dostępu do 
informacji i usprawnienie kontaktu pomiędzy 
Beneficjentem a uczestnikami projektu oraz 
IP2. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co 
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie ww. kryterium wynika z 
konieczności zapewnienia, iż Projektodawca lub 
Partner posiadają wystarczające doświadczenie 
do zrealizowania zadań merytorycznych 
przedstawionych we wniosku o dofinansowanie. 
Doświadczenie w prowadzeniu działalności w 
obszarze merytorycznym, którego dotyczy 
projekt oznacza posiadanie doświadczenia w 
realizacji zadań/przedsięwzięć/projektów 
skierowanych do grup objętych wsparciem w 
ramach Poddziałania 6.1.1 tj. osób 
pozostających bez zatrudnienia. Należy uznać, 
iż Projektodawca lub Partner posiadają co 
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w obszarze merytorycznym, 
którego dotyczy projekt, jeżeli minimum 1 rok 
przed dniem złożenia wniosku realizował 
zadania/przedsięwzięcia/projekty 
ukierunkowane na wsparcie osób pozostających 
bez zatrudnienia. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych wyłącznie z obszaru powiatu 
białostockiego i/lub powiatu m. Białystok (w przypadku osób fizycznych zamieszkują 
one na obszarze: powiatu białostockiego i/lub powiatu m. Białystok w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego). 

Uzasadnienie: Realizacja projektów skierowanych do Stosuje się 1 
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mieszkańców powiatu białostockiego 
podyktowana jest utrzymującą się najwyższą 
stopą bezrobocia spośród powiatów 
województwa podlaskiego. Ponadto bezrobotni 
w powiecie białostockim i powiecie m. Białystok 
stanowią 1/3 bezrobotnych w województwie 
podlaskim. Kryterium ma zastosowanie do 
projektów obejmujących wsparciem osoby 
zamieszkujące wyłącznie powiat białostocki 
i/lub powiat m. Białystok w ramach 
wyodrębnionej alokacji w wysokości 
2 000 000,00 PLN. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku.  

do 
typu/typ

ów 
operacji 

(nr) 

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych wyłącznie z obszaru powiatu grajewskiego 
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze powiatu grajewskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

 

Realizacja projektów skierowanych wyłącznie 
do mieszkańców powiatu grajewskiego 
podyktowana jest utrzymującą się  najwyższą 
stopą bezrobocia spośród powiatów 
województwa podlaskiego. Kryterium ma 
zastosowanie do projektów obejmujących 
wsparciem osoby zamieszkujące wyłącznie 
powiat grajewski w ramach wyodrębnionej 
alokacji w wysokości 1 000 000,00 PLN. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 1 

5. Projekt jest skierowany do grup docelowych wyłącznie z obszaru powiatu kolneńskiego 
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze powiatu kolneńskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

 

Realizacja projektów skierowanych wyłącznie 
do mieszkańców powiatu kolneńskiego 
podyktowana jest utrzymującą się  najwyższą 
stopą bezrobocia spośród powiatów 
województwa podlaskiego. Kryterium ma 
zastosowanie do projektów obejmujących 
wsparciem osoby zamieszkujące wyłącznie 
powiat kolneński w ramach wyodrębnionej 
alokacji w wysokości 1 000 000,00 PLN. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 1 

6. Projekt jest skierowany do grup docelowych wyłącznie z obszaru powiatu sejneńskiego 
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze powiatu sejneńskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

 

Realizacja projektów skierowanych wyłącznie 
do mieszkańców powiatu sejneńskiego 
podyktowana jest utrzymującą się  najwyższą 
stopą bezrobocia spośród powiatów 
województwa podlaskiego. Kryterium ma 
zastosowanie do projektów obejmujących 
wsparciem osoby zamieszkujące wyłącznie 
powiat sejneński w ramach wyodrębnionej 
alokacji w wysokości 1 000 000,00 PLN. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 1 

7. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 
Beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczanie 
finansowe wdrażanych projektów. Z 
dotychczasowych doświadczeń z wdrażania 
programów wynika, iż jest to okres 
wystarczający do realizacji projektu, a także do 
podjęcia ewentualnych środków zaradczych w 
przypadku powstałych trudności  w realizacji 
projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typ
ów 

operacji 
(nr) 

1 
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8. Projektodawca  składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie liczby wniosków o 
dofinansowanie składanych przez tego samego 
Projektodawcę zwiększa skuteczność oraz 
efektywność udzielanego wsparcia, gdyż 
eliminuje zagrożenie udzielenia 
dofinansowania praktycznie identycznym  
projektom. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
wniosków. W przypadku złożenia więcej niż 
dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę 
zostaną odrzucone wszystkie złożone w 
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z 
niespełnieniem kryterium dostępu. 

Stosuje się 
do 

typu/typ
ów 

operacji 
(nr) 

1 

9. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika 
projektu wsparcie w formie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego 
(poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania) oraz jednocześnie w co 
najmniej jednej z niżej wymienionych form (kompleksowość wsparcia): 
− staże/praktyki zawodowe 
− szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych 
− subsydiowanie zatrudnienia. 

Uzasadnienie: 

Kompleksowość wsparcia, dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy i potrzeb indywidualnych 
beneficjentów ostatecznych znacznie zwiększa 
skuteczność oraz efektywność udzielonej 
pomocy. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

10. Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (sześciocyfrowy kod  zawodu i specjalności 
wraz z przypisaną właściwą nazwą wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 jest zbieżny z 
oferowanym wsparciem; kod zawodu odnosi się do konkretnego szkolenia 
proponowanego w projekcie), natomiast moduły szkoleń językowych, ICT oraz 
miękkich mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego realizowanego 
w formie szkolenia zawodowego  (kryterium ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, 
kiedy w ramach programu aktywizacji zawodowej Wnioskodawca planuje realizację 
szkoleń i ma zastosowanie do każdego uczestnika projektu objętego szkoleniem w 
ramach programu aktywizacji zawodowej). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności 
i efektywności udzielonej pomocy. Wsparcie w 
postaci szkoleń zawodowych umożliwi zdobycie 
konkretnych zawodowych 
kwalifikacji/umiejętności, które pozwolą osobie 
pozostającej bez zatrudnienia powrócić na 
rynek pracy. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

11. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby długotrwale bezrobotne lub powyżej 
50. roku życia lub niepełnosprawne.  

Uzasadnienie: 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe 
kryterium przyczyni się do aktywizacji 
zawodowej osób najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie 
zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku, tj. właściwie 
określony wskaźnik produktu i wskaźnik 
pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany 
do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika produktu i wskaźnika 
pomiaru celu odnoszącego się do struktury 
grupy docelowej (określenie udziału osób 
długotrwale bezrobotnych lub powyżej 50. roku 
życia lub  niepełnosprawnych).  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

12. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (stosunek liczby osób, które podejmą 
zatrudnienie na okres co najmniej 3 miesięcy w okresie do 3 miesięcy od zakończenia 
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udziału w projekcie do liczby osób, które zakończyły udział w projekcie) wynosi co 
najmniej 35%.  

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności 
działań realizowanych w ramach projektu oraz 
przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc 
pracy. Zgodnie z formułą przedmiotowego 
kryterium co najmniej 35% liczby osób, które 
zakończyły udział w projekcie musi znaleźć 
zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie (umowa o 
pracę, umowa cywilno-prawna, przy czym okres 
zatrudnienia wynikający z umowy o pracę, czy 
też umowy cywilno-prawnej musi obejmować co 
najmniej 3 miesiące) lub rozpocznie działalność 
gospodarczą. Możliwym jest, aby okres 
zatrudnienia wykraczał poza okres realizacji 
projektu, lecz koniecznym jest uzyskanie 
zatrudnienia poprzez zawarcie stosownych 
umów w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku, tj. właściwie określony wskaźnik 
pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany 
do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika pomiaru celu 
odnoszącego się do efektu zatrudnieniowego. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 
1. Co najmniej 30% grupy docelowej zostanie objęte wsparciem 
ukierunkowanym na tzw. zielone miejsca pracy, poprzez 
zastosowanie następujących form wsparcia: staże/praktyki 
zawodowe i/lub szkolenia prowadzące do podniesienia, 
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub 
subsydiowanie zatrudnienia. 

WAGA  15 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ukierunkowanie rynku 
pracy na nowe profile zawodowe i związane z 
tym nowe umiejętności w miejscu pracy w 
sektorach i branżach związanych z zielonymi 
miejscami pracy. Pod pojęciem „zielonych 
miejsc pracy” należy rozumieć miejsca pracy 
funkcjonujące w szczególności w sektorze 
transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł 
energii, budownictwa, infrastruktury komunalnej 
związanej z gospodarką wodno-ściekową, 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi i 
przemysłowymi, ochroną powietrza 
atmosferycznego i z innymi dziedzinami 
ochrony środowiska. Praca osób zatrudnionych 
w tych sektorach/branżach bezpośrednio i na 
bieżąco przyczynia się do ograniczania presji na 
środowisko. Istotne jest aby osoby zatrudnione 
były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane 
w poprawianie stanu środowiska na danym 
terenie oraz w przeciwdziałanie 
przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu 
środowiska zarówno w krótkim jak i w długim 
okresie czasu. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi 
bądź realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy 
europejskich niż Europejski Fundusz Społeczny 

WAGA  10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało określone w celu zapewnienia 
komplementarności działań w obszarze 
zatrudnienia. Komplementarność może 
dotyczyć projektów zrealizowanych lub 
realizowanych w okresie składania wniosku o 
dofinansowanie w ramach przedmiotowego 
konkursu. Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie powinien wskazać konkretne 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr 

1 
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działania w obu projektach, które są względem 
siebie komplementarne, tytuł projektu, który był 
lub jest współfinansowany z innych niż EFS 
funduszy europejskich oraz określić (nazwać) 
przedmiotowe źródło współfinansowania. 
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu UDA-POKL.06.01.01-20-067/11-00 
„Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” 

Beneficjent systemowy 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów) 

Partnerzy: Impact Housing Association – Anglia, Fundación Parque Cientifico  
y Tecnológico de Extremadura Or PCTEx – Hiszpania 

Okres realizacji projektu 05.2011 - 04.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

685 932,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

102 889,80 PLN) 

966 548,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

144 982,20 PLN) 

1 838 000,00 PLN 
(w tym krajowy wkład 

publiczny stanowi 
275 700,00 PLN) 

 
 
Poddziałanie 6.1.2 
 
Nie p lanuje s ię  ogłoszenia konkursu w 2012 z powodu wyczerpania 
dostępnej a lokacj i  w ramach Poddzia łania 6.1.2. 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
UDA-POKL.06.01.02-20-016/08-00 

„Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” 

Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów) 

Okres realizacji projektu 01.05.2008 - 30.06.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

497 967,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

74 695,05 PLN) 

155 252,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

23 287,80 PLN) 

738 878,00 PLN 
(w tym krajowy wkład 

publiczny stanowi 
110 831,70 PLN) 

 
 



7 
 

Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2012 r. 
 
Poddziałanie 6.1.3 

 
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu Nie dotyczy 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

1. Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 
415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy, obejmujące 
następujące formy wsparcia: 
− szkolenia, 
− staże, 
− przygotowanie zawodowe dorosłych, 
− prace interwencyjne, 
− wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
− przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem 
działalności gospodarczej.     

Beneficjent systemowy Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2012 - 12.2012 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

24 375 200,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 3 656 280,00PLN) 

 

24 375 200,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny stanowi 

3 656 280,00 PLN) 

Rezultaty (wska źniki pomiaru celów projektu) planowane do osi ągnięcia w ramach projektu 

w roku 2012 ogółem w projekcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Udział osób niepełnosprawnych w grupie docelowej projektu jest nie 
mniejszy niż odsetek osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień 31.12.2011r.   

Uzasadnienie: 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium 
przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie 
zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, 
tj. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca 
jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do 
struktury grupy docelowej (określenie udziału osób 
niepełnosprawnych). 
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2. Udział osób poniżej 25 roku życia w grupie docelowej projektu jest nie 
mniejszy niż odsetek osób poniżej 25 roku życia w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień 31.12.2011r.   

Uzasadnienie: 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium 
przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie 
zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, 
tj. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca 
jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do 
struktury grupy docelowej (określenie udziału osób poniżej 25 
roku życia). 

3. Udział osób powyżej 50 roku życia w grupie docelowej projektu jest nie 
mniejszy niż odsetek osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień 31.12.2011r.   

Uzasadnienie: 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium 
przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie 
zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, 
tj. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca 
jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się 
struktury grupy docelowej (określenie udziału osób powyżej 50 
roku życia). 

4. Udział osób długotrwale bezrobotnych w grupie docelowej projektu jest nie 
mniejszy niż odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień 31.12.2011r.   

 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium 
przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie 
zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego 
kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, 
tj. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca 
jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do 
struktury grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale 
bezrobotnych). 

5. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania. 

Uzasadnienie: 

Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium 
pozwoli na zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego 
uczestnika projektu. Indywidualizacja wsparcia powinna 
przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji działań 
projektowych. Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie 
określony wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca jest 
zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako 
minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do formy 
wsparcia (określenie liczby osób objętych IPD). 

6. Co najmniej 45% uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie 
w 2012r.,  podejmie zatrudnienie.   

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań 
realizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się do 
utworzenia trwałych miejsc pracy. Spełnienie danego kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Projektodawca 
jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, 
jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do 
efektu zatrudnieniowego. 
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KARTA DZIAŁANIA 6.2 
 
Działanie 6.2 
 
LP. 
Konkursu:  

A.
1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV 

kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 7 500 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 
polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące: 
− przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 

wysokości 50 tys. zł na osobę; 
− doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego.  

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu na terenie woj. 
podlaskiego jest uzasadniona regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia oraz 
wynika z konieczności wspierania instytucji i 
podmiotów działających na terenie woj. 
podlaskiego. Ocena spełnienia powyższego 
kryterium dokonywana będzie w oparciu o 
treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż do 30.06.2015 roku. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie terminu  podyktowane jest 
okresem kwalifikowalności wydatków.  
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego, posiada minimum 12 
miesięczne doświadczenie w zakresie działalności pożyczkowej i/lub poręczycielskiej 
dla mikroprzedsiębiorstw, potencjał finansowy, administracyjny i kadrowy oraz 
doświadczenie w tematyce pomocy publicznej. 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu przez projektodawcę, na 
terenie województwa jest uzasadniona 
regionalnym charakterem przewidzianego 
wsparcia. Wprowadzenie powyższego 
kryterium ma również na celu rozwój oraz 
wzmocnienie regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego oraz wspieranie 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie 
podlaskim. Zlokalizowanie siedziby biura 
projektu na terenie województwa 
zagwarantuje bieżącą dostępność kadry 
zaangażowanej w realizację projektu dla 
grupy docelowej. 
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. W ramach projektu zakładana jest współpraca projektodawcy z Punktem 
Konsultacyjnym KSU w zakresie udzielania doradztwa dla odbiorców wsparcia. 
Punkt Konsultacyjny, będzie odpowiedzialny za udzielenie uczestnikom projektu 
wsparcia merytorycznego zarówno na etapie ubiegania się o pożyczkę (wsparcie 
przedbiznesowe), jak też w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
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Uzasadnienie: 

Ze względu na doświadczenie z zakresu 
polskiej gospodarki weryfikowane i rozwijane 
przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości podczas cyklicznych 
szkoleń oraz potencjał ośrodków KSU 
niezbędne jest włączenie tych podmiotów w 
proces wdrażania instrumentów zwrotnych. 
Kompleksowość wsparcia wpłynie na 
efektywność sposobu przygotowania 
uczestników projektu do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
zwiększy szansę jej utrzymania. Kryterium ma 
na celu zwiększenie skuteczności wsparcia 
realizowanego w ramach Działania 6.2. 
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego (w 
przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

Uzasadnienie: 

Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do grup docelowych z 
województwa podlaskiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem przewidzianego 
wsparcia.  
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 
1. Grupę docelową w projekcie stanowią min. w 30% 

pracownicy jednostek naukowych, pracownicy naukowych i 
naukowo-dydaktycznych uczelni, doktoranci, studenci i 
absolwenci uczelni zamierzających rozpocząć prowadzenie 
własnej działalności gospodarczą w formie 
przedsiębiorczości akademickiej, obejmującej 
komercjalizację wiedzy naukowej i technologii 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe kryterium kładzie nacisk na 
aktywizację środowisk naukowych w zakresie 
komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii 
poprzez możliwość rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. Działania te w konsekwencji 
powinny doprowadzić do pobudzania 
transferu wiedzy w województwie podlaskim. 
Kryterium jest komplementarne do Działań 
podejmowanych w ramach Priorytetu VIII PO 
KL. 
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Grupę docelową w  projekcie  stanowią   min. 10% osoby   w 
wieku 50+  

WAGA   10 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych osób w 
wieku 50 + przyczyniając się do zwiększenia 
aktywności zawodowej tej grupy. Weryfikacja 
kryterium na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Grupę docelową w projekcie  stanowią  min. 10% osoby 
niepełnosprawne. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium przyczyni się do wsparcia 
aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, dla których zdobycie 
wykształcenia oraz podjecie zatrudnienia jest 
utrudnione z powodu istniejących barier. 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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Działanie 6.2. 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu „Działalno ść gospodarcza drog ą do sukcesu” 

Beneficjent systemowy Wojewódzki Urz ąd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów)  

Okres realizacji projektu 12.2011 - 11.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny)  

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny)  

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny)  

36 350,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 5 452,50) 

1 723 200,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 258 480,00) 

2 095 000,00 PLN 
(w tym krajowy wkład publiczny 

stanowi 314 250,00) 
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INFORMACJE NA TEMAT WDRA ŻANIA PRIORYTETU VI  

 
Projekty systemowe, których real izacja jest kontynu owana 
 

E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra żane w trybie systemowym 

Nr Działania / Poddziałania 

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 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu UDA-POKL.06.01.01-20-067/11-00 
„Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” 

Beneficjent systemowy 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów) 

Partnerzy: Impact Housing Association – Anglia, Fundación Parque Cientifico            y 
Tecnológico de Extremadura Or PCTEx – Hiszpania 

Okres realizacji projektu 05.2011 - 04.2013 

Kwota poniesionych / 
planowanych wydatków w 

projekcie 

w 
latach 
2007- 
2011 

136 000,00 PLN 
w 

roku 
2012 

86 000,00 PLN 
ogółem w 
projekcie 276 000,00 PLN 

 
 
 
G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ ĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 

PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 

Rolę koordynatora wdrażanych w województwie podlaskim projektów pełni Departament Polityki Regionalnej 
UMWP, który współpracuje ze wszystkimi komórkami wdrażającymi fundusze strukturalne w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki temu wszystkie dostępne środki wspólnotowe uzupełniają 
sie wzajemnie, a wsparcie udzielone za ich pomocą pozwala na prowadzenie spójnej polityki, w tym rozwoju 
kapitału ludzkiego i społecznego. Przedstawiciele Departament Polityki Regionalnej UMWP są zapraszani do 
uczestnictwa w pracach grup roboczych związanych z realizacją POKL (np. grupa robocza ds. opracowywania 
planów działania, grupa ewaluacyjna, Komisja Oceny Ofert ROEFS itp.). Departament Polityki Regionalnej 
pełni również rolę jednostki nadzorującej WUP, który pełni rolę IP2 dla Działania 6.1 i 8.1 POKL. 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje Departament Polityki Regionalnej o 
planowanych procedurach konkursowych w ramach wdrażanych Priorytetów POKL.  
Dodatkowo w Podkomitecie Monitorującym PO KL uczestniczą przedstawiciele komórki wdrażającej 
Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego.  Przedstawiciele Departamentów UMWP uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów i grup roboczych dot. realizacji programów operacyjnych w okresie 2007-2013, tj.: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007 – 2013, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym Współpracy 
Transgranicznej, Transnarodowej i Międzyregionalnej INTERREG IV C.  
Ponadto działania przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VI są komplementarne w stosunku do: 

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VI: Rozwój 
infrastruktury społecznej, której celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez 
poprawę jakości infrastruktury społecznej. 

b) działań finansowanych z EFRR w zakresie stosowania zasady cross- financingu, w ramach którego 
wydatki są monitorowane przez Instytucję Pośredniczącą. IP zapewnia nieprzekraczanie limitu 
wydatków ustalonego przez IZ na realizację wydatków w ramach cross- financingu oraz przyjęcie do 
finansowania w jego ramach jedynie wydatków niezbędnych do realizacji celów projektu. Ww. 
założenia  są weryfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie 
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realizacji projektów, a także podczas kontroli dokumentów i kontroli na miejscu realizacji projektu. 
Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i 
funduszy wspólnotowych zostanie zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji jak 
Komitet Monitorujący RPO WP i Podkomitet Monitorujący PO KL.  
Ponadto sprawna realizacja poszczególnych przedsięwzięć zostanie zapewniona poprzez skoncentrowanie 
wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz komponentu regionalnego PO KL w 
ramach struktur i kompetencji Samorządu Województwa. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h 
 

Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osiągnięcia do ko ńca 
2012 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń 

realizacji 
wska źnika

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 
(ogółem/k/m), w tym:

30186 32946 91,62%

 - liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania (ogółem/k/m) 8800 9712 90,61%

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem/k/m), w tym: 3971 3652 108,73%

 - liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (ogółem/k/m) 3951 3573 110,58%
 - liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (ogółem/k/m) 20 79 25,32%

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w 
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (ogółem/k/m)

140 192 72,92%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie  aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne 

15% 45% n/d

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w 
systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

75% 100% n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w  ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (ogółem)

3971 3930 101,04%

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
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Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osiągnięcia do ko ńca 
2012 r.

Warto ść 
docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń 

realizacji 
wska źnika

Liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/k/m), które zakończyły udział w projekcie, w tym: 10468 10508 99,62%
- liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/k/m) zamieszkujących obszary wiejskie 4447 2867 155,11%

Liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/k/m), które otrzymały bezzwrotne dotacje na podjęcie 
dzialalności gospodarczej

750 1051 71,36%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób 
młodych (15-24 lata) 

17% 50% n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata)

750 1420 52,82%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w grupie osób młodych (15-
24 lata) 

30% 50% n/d

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
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Nazwa wska źnika
Planowana warto ść 

wska źnika do osi ągnięcia 
do ko ńca 2012 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń realizacji 

wska źnika

Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/k/m), które 
zakończyły udział w projekcie: 

17267 13869 124,50%

- w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/k/m) 750 1072 69,96%
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/k/m) 6630 2794 237,29%
- w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/k/m) 9080 6457 140,62%
Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/k/m), które 
otrzymały bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 2025 1387 146,00%

- w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/k/m) 81 107 75,70%
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/k/m) 860 280 307,14%
- w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/k/m) 1042 646 161,30%
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych 63 22 286,36%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie 
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w 

20% 45% n/d

- osoby niepełnosprawne 22% 35% n/d
- osoby długotrwale bezrobotne 15% 50% n/d
- osoby z terenów wiejskich 18% 50% n/d
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy)

2025 1894 106,92%

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy
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Nazwa wska źnika

Planowana warto ść 
wska źnika do 

osiągnięcia do ko ńca 
2012 r.

Warto ść docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń 

realizacji 
wska źnika

Liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/k/m), które zakończyły udział w projekcie 4443 5183 85,72%
Liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/k/m), które otrzymały bezzwrotne dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej 

291 376 77,39%

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do 
liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w 
wieku 50-64 lata 

17% 40% n/d

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)

291 510 57,06%

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

PRIORYTET VI
Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
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Ogółem publiczne 
Bud żet 

państwa Bud żet JST Fundusz Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 6.1 29 375 200,00 255 971 735,45 40 491 178,81 15 727 186,94 385 935,87 24 378 056,00 0,00 13 174 881,65 37 375 200,00

Poddziałanie 6.1.1 5 000 000,00 51 815 756,11 13 524 034,32 13 524 034,32 0,00 0,00 0,00 8 610 141,78 11 000 000,00

Poddziałanie 6.1.2 0,00 14 748 204,12 2 591 944,49 2 203 152,62 385 935,87 2 856,00 0,00 4 564 739,87 2 000 000,00

Poddziałanie 6.1.3 24 375 200,00 189 407 775,22 24 375 200,00 0,00 0,00 24 375 200,00 0,00 0,00 24 375 200,00
Działanie 6.2 7 500 000,00 60 893 292,00 6 571 451,00 6 571 451,00 0,00 0,00 0,00 7 933 004,00 4 380 967,34
Działanie 6.3 0,00 3 160 465,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

RAZEM PRIORYTET VI 36 875 200,00 320 025 492,45 48 462 629,81 23 698 637,94 385 935,87 24 378 056,00 0,00 21 107 885,65 43 156 167,34

w tym projekty 
innowacyjne

0,00 7 198 060,00 3 500 000,00 3 100 000,00 2 500 000,00

w tym projekty współpracy 
ponadnarodowej 

0,00 276 000,00 86 000,00 54 000,00 90 000,00

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I  PODDZIAŁANIA
(wył ącznie kwoty środków publicznych)

2012 r.
Kontraktacja 

2012 r.

Kontraktacja 
narastaj ąco 

(w tym 2012 r.)

Wydatki 2012r. Wydatki 2013-2015 
wynikaj ące z 
kontraktacji 
narastaj ąco

Warto ść wydatków w 
zatwierdzonych 

wnioskach o płatno ść 
w 2012 r.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI  

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 
 


