
ZAŁĄCZNIK nr 2 

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w roku 2014( w tys. zł) 

 

Zadania 

 

Ogółem 

 

Z  tego 

środki krajowe środki zagraniczne 

FP PFRON budżet 

państwa 

budżet jst inne środki 
publ. 

środki 

prywat. 

EFS EFRR inne środki UE 

PRIORYTET I. Wzrost zatrudnienia 

 Działanie 1. Promocja mobilności na rynku pracy 

1.1 Świadczenie i rozwijanie usług poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej oraz 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

* *         

1.2 Realizacja usług sieci EURES. 23,2 23,2         

1.3 Prowadzenie rejestru instytucji 

szkoleniowych. 
* *         

1.4 Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia i 

monitorowanie działalności agencji. 
* *         

Działanie 2. Aktywizacja zawodowa młodzieży  

2.1 Aktywizacja zawodowa młodzieży uczącej 

się i bezrobotnej w ramach działań OHP. 
2506,3 111,8  1931,7    462,8   

2.2 Wspieranie aktywności zawodowej i 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

bezrobocia wśród młodzieży przez urzędy 

pracy. 

10992,4 - 

ujęto w zad. 

3.3 

10992,4         

 Działanie 3. Pobudzanie aktywności zawodowej w regionie.   

3.1 Wdrażanie Działania 6.1 Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie w ramach POKL 

74473,8 

 

64892,6  1437,2 

 

   8144,0 

 

  

3.2 Wsparcie osób powyżej 50 roku życia na 
regionalnym rynku pracy 

3303,8 - 
ujęto w 

zad. 3.3 

3303,8         

3.3 Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 

wzrost aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach 

działań urzędów pracy. 

 

 

5453,6 - 
ujęto w 

zad. 3.1  

 
- 51413,7** 

 

 
 
 

 

51413,7** 

 490,2    4963,4   

PRIORYTET II. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz zatrudnienia 



 Działanie 1. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i  samozatrudnienia  

1.1 Wdrażanie Działania 6.2 Wsparcie oraz 

promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia w ramach POKL. 

Kontynuacja 
zadań z lat 
ubiegłych 

         

1.2 Wspieranie osób zainteresowanych 
podejmowaniem działalności gospodarczej oraz 

pracodawców tworzących nowe miejsca pracy 

na regionalnym rynku pracy. 

- 8018,2 
Dz. 6.2 

 

479,7 
(ujęte w zad.        

3.3 Pr I)  

 
 

 

479,7 

 

 1202,7 
 

 

 

   6815,5 
 

 

 

  

1.3 Ułatwianie dostępu do finansowania 

działalności gospodarczej 
8022,0 

7820,3 

  3770,0 2948,0  1304,0    

7820,3 

1.4 Zapewnienie usług informacyjnych i 

szkoleniowych dla przedsiębiorców. 
1010,9   369,3      641,6 

 Działanie 2. Wzmocnienie tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych oraz współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw 

2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 

przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.2.1 

PO KL 

Kontynuacja 
zadań z lat 
ubiegłych 

         

Działanie 3. Podnoszenie kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki 

3.1 Wdrażanie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 

dla przedsiębiorstw PO KL 

18064,0   2709,6    15354,4   

3.2.Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych w regionie zgodnie z potrzebami 

rynku pracy (ARES) 

319,3 

ujęte w zad. 

3.1 

  47,9    271,4   

3.3. Promowanie przedsiębiorczości wśród 

kobiet 
668,6      100,3   568,3 

3.4 Wdrażanie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie 

procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 

regionie PO KL 

8510,0   1276,5    7233,5   

3.5 Wsparcie osób zwolnionych z zakładów 

pracy z powiatów: augustowskiego, 

sejneńskiego, grajewskiego, suwalskiego. 

205,2   30,8    174,4   

PRIORYTET III. Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do pracy i edukacji. 

Działanie 1. Sprzyjanie zatrudnieniu w ramach ekonomii społecznej. 

1.1. Zatrudnienie socjalne poprzez tworzenie 

centrów integracji społecznej 
90,0    90,0      



1.2. Wdrażanie Działania 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej PO KL 

Kontynuacja 
zadań z lat 
ubiegłych 

         

1.3. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 
4546,8   483,3   200,3 3863,2   

Działanie 2. Aktywna integracja 

2.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji  
16624,5   1008,0 1463,0   14002,0  151,5 

2.2.Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych oraz poprawa dostępu do 

zatrudnienia 

Kontynuacja 

zadań z lat 

ubiegłych 

 
- 644,6 – 
projekt WUP 
 
- 888,0 – 
środki PFRON  

  

 

 

 

 

 
888,0 

 

 

 

96,7 

    

 

 

547,9 

  

Działanie 3. Tworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji 

3.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 18138,6   2720,8    15417,8   

Działanie 4. Wsparcie programów edukacyjnych mających na celu wyrównanie szans uczniów i dzieci. 

4.1 Wsparcie szans edukacyjnych uczniów oraz 

jakości usług edukacyjnych 
14567,5   1285,6 899,5   12382,4   

4.2 Wspieranie talentów 1091,3   134,5 29,2   927,6   

PRIORYTET IV. Podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych. 

Działanie 1.Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy 

1.1. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego i 

poszerzanie dostępu do szkoleń i 

przekwalifikowań.  

-Kontynuacja 

zadań z lat 

ubiegłych 

         

1.2. Podwyższanie kompetencji kluczowych 

mieszkańców regionu 

-Kontynuacja 

zadań z lat 

ubiegłych 

214,8 - projekt 

   

 
32,2 

    

 
182,6 

  

1.3. Upowszechnienie doradztwa edukacyjnego 

wśród osób dorosłych 
-Kontynuacja 

zadań z lat 
ubiegłych 
- 888,8 – 
projekt  

   

 

 

133,3 

    

 

 

755,5 

  

1.4. Podnoszenie kompetencji ogólnych 

mieszkańców powiatów suwalskiego, 
199,5   29,9    169,6   



augustowskiego, sejneńskiego i sokólskiego 

1.5. Opracowanie strategii i modelu usług 

doradztwa edukacyjno-szkoleniowego 
817,3   122,6    694,7   

1.6. Wzmacnianie potencjału rozwojowego i 

innowacyjnego szkół. 

-Kontynuacja 

zadań z lat 

ubiegłych 

         

1.7. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 

województwie podlaskim 
75,2   75,2       

Działanie 2. Wspieranie kształcenia w zawodach i umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy 

2.1 Tworzenie warunków do uzyskania oraz 

podwyższania kwalifikacji zawodowych 
11081,1 5280,1     5724,2 76,8   

2.2 Podwyższanie kwalifikacji zawodowych 

wśród kadry pedagogicznej 
350,3    19,6  330,7    

Działanie 3. Wspieranie modernizacji szkolnictwa zawodowego 

3.1 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości ofert edukacyjnej szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie 

zawodowe. 

-Kontynuacja 
zadań z lat 
ubiegłych 

         

PRIORYTET V. Rozwój lokalnych partnerstw i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy 

Działanie 1. Rozwój porozumień na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w regionie. 

1.1.Wdrażanie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie 
lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności PO KL 

665,3   99,8    565,5   

1.2.Partnerstwo lokalne na rzecz promocji 
zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich. 

*          

PRIORYTET VI. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich 

Działanie 1. Wsparcie kształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. 

1.1. Pobudzanie oddolnych inicjatyw na 

obszarach wiejskich  

-Kontynuacja 
zadań z lat 
ubiegłych 

         

1.2. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej 477,3 
(ujęto w Pr II Z 

3.4) 

      477,3   

PRIORYTET VII. Zwiększenie efektywności i jakości obsługi rynku pracy 

 Działanie 1. Podwyższanie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy 

1.1. Upowszechnianie instrumentów wsparcia w 

ramach POKL 
197,2    29,6   167,6   

 Działanie 2. Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej oraz podniesienie jakości usług. 



2.1. Doskonalenie usług poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej. 

*          

2.2 Wzmocnienie i rozwój publicznych służb 
zatrudnienia. 

2466,6 
w tym 

projekt  
– 43,0 

   
 

 

369,7 
 

 

6,5 

  2096,9 
 

 

36,5 

  

Działanie 3. Rozwijanie i doskonalenie systemu informacji, monitorowania i prognozowania popytu na pracę, w tym doskonalenie i aktualizowanie wiedzy o zawodach 

deficytowych i nadwyżkowych 

3.1. Budowa systemu monitorowania 

regionalnego rynku pracy 
399,3   339,4 2,0   57,9   

3.2. Prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych 
*          

* zadanie realizowane ze środków własnych przeznaczonych na działalność bieżącą 

**dotyczy środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na realizację w powiatach projektów  systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL. 

 

Zestawienie zbiorcze (w tys. zł)  

Priorytet FP PFRON BP* BJST Inne środki 

publiczne 

Środki 

prywatne 

EFS* Inne UE Ogółem 

Priorytet I 116441,3 

 

- 3368,9   - 8606,8  128417,00 

Priorytet II   9358,9 2948,0  1404,3 29577,8 9030,2 52319,20 

Priorytet III  888,0 5728,9 2481,7  200,3 47140,9 151,5 56591,30 

Priorytet IV 5280,1**  393,2 19,6  6054,9 1879,2  13627,00 

Priorytet V   99,8    565,5  665,30 

Priorytet VI   -    477,3  477,30 

Priorytet VII   339,40 401,3   2322,4  3063,10 

Razem: 121721,4 888,0 19289,1 5850,6  7659,5 90569,9 1361,4 255160,20 
     *kwota środków BP i EFS obejmuje środki zakontraktowane na rok 2014 w komponencie regionalnym oraz środki planowane do wydatkowania w ramach kontynuacji realizacji projektów z kontraktacji na rok 2013  
     ** środki Funduszu Pracy wydatkowane na organizację przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (Izba 

Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku). 


