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     Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż została zakończona ocena formalna 

wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2012 na 

dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 

Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw ogłoszony 14 lutego 2012 roku.  

     Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów                

w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 zł (w tym rezerwa na negocjacje i odwołania). 

Wyodrębniona alokacja w ramach podkonkursu  na 1/POKL/8.1.1/1/2012 na realizację projektów, 

w których beneficjentem pomocy publicznej jest projektodawca lub projekt skierowany jest do 

konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców określonych (wymienionych z nazwy) we wniosku 

o dofinansowanie wynosi 10 000 000,00 zł. Wysokość pozostałej alokacji to 10 000 000,00 zł.  

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 212 projektów, na łączną kwotę 135 467 146,37 zł w tym 

wnioskowane dofinansowanie 132 165 519,77 zł. Do oceny merytorycznej przekazano 126 

wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, których łączna wartość wynosi 89 753 858,22 zł  

w tym wnioskowane dofinansowanie 87 112 058,02 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 88 

wniosków ( w tym 2 wnioski odrzucono, ponieważ wpłynęły po terminie).Szczegółowe informacje 

o wynikach oceny formalnej w podziale na podkonkursy przedstawia poniższa tabela: 

Nr podkonkursu 2/POKL/8.1.1/1/2011 2/POKL/8.1.1/2/201 

Ilość złożonych wniosków 49 163 

Łączna kwota dofinansowania 
złożonych wniosków 

21 086 443,05 zł w tym 
wnioskowane dofinasowanie 

20 647 453,80 zł 

114 380 703,32 zł w tym 
wnioskowane dofinasowanie 

111 518 065,97 zł 

Ilość wniosków przekazanych 
do oceny merytorycznej 

25 101 

Łączna kwota dofinansowania 
wniosków przekazanych do 
oceny merytorycznej 

 
11 080 292,69 zł w tym 

wnioskowane dofinasowanie 
10 917 333,24 zł  

 

78 673 565,53 zł w tym 
wnioskowane dofinasowanie 

76 194 724,78 zł  
 

 


