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Zakończenie weryfikacji formalnej  

wniosków o dofinansowanie projektów zło żonych w ramach 

konkursu zamkni ętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 

Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostaj ących 

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż została zakończona ocena formalna 
wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2012  
na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
2007 - 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających  
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, ogłoszony 21 maja 2012r. 

 
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w ramach 

konkursu wynosi 5 000 000,00 zł (w tym rezerwa na negocjacje i odwołania), w tym : 
• Wyodrębniona alokacja w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację projektów skierowanych 

do osób zamieszkujących wyłącznie powiat białostocki i powiat m. Białystok - podkonkurs  
nr 1/POKL/6.1.1/1/2012 ; 

• Wyodrębniona alokacja w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację projektów skierowanych 
do osób zamieszkujących wyłącznie powiat grajewski - podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/2/2012 ;  

• Wyodrębniona alokacja w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację projektów skierowanych 
do osób zamieszkujących wyłącznie powiat kolneński - podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/3/2012 ; 

• Wyodrębniona alokacja w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację projektów skierowanych 
do osób zamieszkujących wyłącznie powiat sejneński - podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/4/2012 . 
 
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 37 projektów  na łączną kwotę dofinansowania 

25 970 461,18 zł, w tym: 
• w ramach podkonkursu nr 1/POKL/6.1.1/1/2012 – 23 projekty;  
• w ramach podkonkursu nr 1/POKL/6.1.1/2/2012 – 6 projektów;  
• w ramach podkonkursu nr 1/POKL/6.1.1/3/2012 – 2 projekty;  
• w ramach podkonkursu nr 1/POKL/6.1.1/4/2012 – 6 projektów.  

 
Do oceny merytorycznej przekazano 25 wniosków  o dofinansowanie realizacji projektów, 

których łączna kwota dofinansowania wynosi 18 238 151,54 zł. 
 
Z przyczyn formalnych odrzucono 12 wniosków , 1 wniosek  został skierowany do poprawy. 


