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Zakończenie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych wZakończenie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych wZakończenie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych wZakończenie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w    ramach ramach ramach ramach 
konkursu zamkniętego nr konkursu zamkniętego nr konkursu zamkniętego nr konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/20141/POKL/8.1.2/20141/POKL/8.1.2/20141/POKL/8.1.2/2014    

    
     Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż została zakończona ocena formalna 
wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.2/2014 
na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 
Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie ogłoszony 31 stycznia 2014r. 
     Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w ramach 
konkursu wynosi 4 166 600,00 zł (w tym rezerwa na negocjacje i odwołania). W tym wyodrębniona 
alokacja w ramach podkonkursu 1/POKL/8.1.2/1/2014 wynosi 2 083 300,00 zł, w ramach podkonkursu 
1/POKL/8.1.2/2/2014 wynosi 1 249 980,00 zł oraz w ramach podkonkursu 1/POKL/8.1.2/3/2014 wynosi 
833 320,00 zł. 

Niniejsza alokacja może ulec zmianie z uwagi na dostępność środków w Działaniu 8.1, 
w związku z zakończeniem okresu programowania 2007-2013 oraz ze względu na wahania 
kursu EURO w stosunku do złotego, skutkujące wyczerpaniem dostępnej alokacji. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 53 projekty, na łączną kwotę 65 359 694,65 zł 
w tym wnioskowane dofinansowanie 65 229 812,35 zł. Do oceny merytorycznej przekazano 52 wnioski 
o dofinansowanie realizacji projektów, których łączna wartość wynosi 64 885 428,89 zł,  w tym 
wnioskowane dofinansowanie 64 755 546,59 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 1 wniosek. 

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

 

Nr podkonkursu 1/POKL/8.1.2/1/2014 1/POKL/8.1.2/2/2014 1/POKL/8.1.2/3/2014 

Ilość złożonych 
wniosków 

22 21 10 

Łączna kwota 
dofinansowania 
złożonych wniosków 

33 987 841,05 zł w tym 
wnioskowane dofinasowanie 

33 963 841,05 zł 

23 814 934,89 zł w tym 
wnioskowane 
dofinasowanie 

23 709 052,59 zł 

7 556 918,71 zł w tym 
wnioskowane 
dofinasowanie 
7 556 918,71 zł 

Ilość wniosków 
przekazanych do 
oceny merytorycznej 

21 21 10 

Łączna kwota 
dofinansowania 
wniosków 
przekazanych do 
oceny merytorycznej 

33 513 575,29 w tym 
wnioskowane dofinasowanie 

33 489 575,29 zł 

 

23 814 934,89 zł w tym 
wnioskowane 
dofinasowanie 

23 709 052,59 zł 

7 556 918,71 zł w tym 
wnioskowane 
dofinasowanie 
7 556 918,71 zł 

 

 


