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Plan działania na lata 2014-2015 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VIII. Regionalne kadry 
gospodarki 

Województwo mazowieckie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/ 
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Adres 
korespondencyjny 

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa 

Telefon 022 59-79-751 Faks 022 59-79-752 

E-mail dsrr@mazovia.pl 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 

Unijnych 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 8.1 
(Poddziałanie 8.1.4) 
Działanie 8.2 
(Poddziałanie 8.2.2) 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa 

Telefon 022 54 22 000 Faks 022 698 31 44 

E-mail mjwpu@mazowia.eu 
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KARTA DZIAŁANIA 8.1 

 
Poddziałanie 8.1.1  
 
Projekty, których realizacja jest kontunuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.08.01.01-14-670/10 ITeraz Mazowsze II 

Beneficjent systemowy Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

Okres realizacji projektu 1.11.2010-30.04.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

11 799 336,84 PLN 
(1 769 900,53 PLN) 

1 875 663,16 PLN 
(281 349,47 PLN) 

13 675 000,00 PLN 
(2 051 250,00 PLN) 

 
 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.08.01.01-14-669/10 Akademia Unijna III 

Beneficjent systemowy Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

Okres realizacji projektu 01.11.2010 – 30.04.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

11 060 038,20 PLN 
(1 659 005,73 PLN) 

942 217,80 PLN 
(141 332,67 PLN) 

12 002 256,00 PLN 
(1 800 338,4 PLN) 
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Poddziałanie  8.1.2 
 
Projekty, których realizacja rozpocznie się w  2014 roku 
 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu 
Mazowiecka Akademia Nauczyciela  

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

Nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem 
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania 
programów typu outplacement, obejmujących m.in. (1): 
- szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach 
projektu) (a) 
- poradnictwo psychologiczne (b) 
- pośrednictwo pracy (c) 
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d) 
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego 
pracodawcy (e) 
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez 
zastosowanie następujących instrumentów (f): 
· doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
· przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN 
na osobę, 
· wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe 
wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone 
z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które 
rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 
- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla 
osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego 
zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g) 
- studia podyplomowe (h) 
 

Beneficjent systemowy 
 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 
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Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK  
Jeżeli NIE – 

należy 
uzasadnić 

Problemy systemu oświaty dotykają w ostatnich latach coraz 
większej liczby samorządów terytorialnych, zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. Z powodu 
niekorzystnych procesów demograficznych, maleje liczba 
uczniów, a wraz z nią kwota subwencji oświatowej 
otrzymywana przez samorządy na wydatki związane z 
funkcjonowaniem szkół. Koszty tymczasem pozostają na 
względnie niezmienionym poziomie, czasem wręcz rosną, co 
powoduje, że samorządy dopłacają z własnych środków na 
funkcjonowanie oświaty. Prowadzi to do sytuacji, w której 
samorządy zmuszone są przeprowadzać procesy 
restrukturyzacyjne w obszarze systemu oświaty, reorganizują 
sieć szkół, co skutkuje zwolnieniami zatrudnionych 
nauczycieli. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, na obszarze województwa mazowieckiego w 
2013 roku zwolniono lub przewiduje się do zwolnienia blisko 
900 nauczycieli. Tak duża liczba osób zwolnionych wymaga 
od strony samorządu województwa podjęcia działań, które 
złagodzą negatywne skutki zachodzących procesów 
restrukturyzacyjnych w obszarze mazowieckiego systemu 
oświaty. 
 
Celem projektu jest złagodzenie procesów 
restrukturyzacyjnych zachodzących w systemie oświaty na 
obszarze województwa mazowieckiego poprzez udzielenie 
wsparcia 420 nauczycielom i pracownikom ISO, zwolnionym, 
zagrożonym zwolnieniem lub przewidzianym do zwolnienia 
po dniu 31 grudnia 2012 roku.  
 
Projekt jest zatem skierowany do pracowników instytucji 
sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia 
lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy. 
 
Wsparcie w ramach projektu będzie zaplanowane w sposób 
umożliwiający jak najbardziej elastyczne dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb uczestników projekt. Zgodnie z 
Podręcznikiem Outplacementu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, taki model wsparcia jest 
najbardziej racjonalny i efektywny w przypadku grupy 
docelowej, jaką są osoby zagrożone procesami 
restrukturyzacyjnymi. 
 
Uczestnicy projektu będą objęci następującymi formami 
wsparcia: 

1. studia podyplomowe (400 nauczycieli) 
2. bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających 

podjąć działalność gospodarczą poprzez 
zastosowanie następujących instrumentów (20 
nauczycieli): 

· doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
· przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, 
· wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe 
wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 
w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla 
osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego 
projektu). 
 
Ponadto, każdy z uczestników zostanie obligatoryjnie objęty 
wsparciem w postaci: 
-poradnictwa zawodowego (420 nauczycieli) 
-szkoleń zawodowych (420 nauczycieli). 
 
Potrzeba realizacji projektu systemowego wynika ze skali 
procesów restrukturyzacyjnych, jakie przechodzi system 
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NIE X 

oświaty na Mazowszu. Duża liczba nauczycieli zagrożonych 
procesami restrukturyzacji może spowodować problem 
strukturalnego bezrobocia wśród nauczycieli w regionie. 
Sytuacja ta wymaga rozwiązania poprzez realizację 
kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tej grupy 
zawodowej w trybie projektu systemowego, z uwagi na 
większą efektywność działań w tej formule. Projekt 
systemowy będzie opracowany i realizowany przez 
doświadczoną i profesjonalną kadrę ARMSA. ARMSA 
posiada potencjał merytoryczny i organizacyjny do realizacji 
regionalnych projektów w trybie systemowym (od 2010 roku 
realizuje dwa projekty systemowe w ramach VIII Priorytetu: 
Akademia Unijna III i ITeraz Mazowsze II), posiada również 
kadrę doświadczoną w realizacji projektów 
współfinansowanych z EFS oraz w realizacji licznych 
szkoleń. 
Realizacja projektu zgodna jest z misją spółki, którą jest 
kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego 
Mazowsza. Wpisuje się również w statutowe cele ARMSA – 
zgodnie ze statutem, celem działalności spółki jest kreowanie 
i wspieranie rozwoju regionalnego województwa  
mazowieckiego, głównie poprzez bezpośrednie i pośrednie 
wspieranie rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Spółka 
może również prowadzić działalność w zakresie edukacji, 
szkoleń, doradztwa i aktywizacji zawodowej. 

Okres realizacji projektu 01.01.2014-30.09.2015 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

7 000 000,00 PLN 
(1 050 000,00 PLN) 

1 000 000,00 PLN 
(150 000 PLN) 

 
8 000 000,00 

(1 200 000,00) 

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu 

w roku 2014 w roku 2015 ogółem w projekcie 

 

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w 
zakresie poradnictwa zawodowego – 
420 
 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie 
szkoleniowe –  420 
 
 
Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą – 20 osób 
 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie 
w zakresie studiów podyplomowych - 
400 
 
 
Liczba osób, które w okresie do 6 

 
Liczba osób, które uzyskały 
wsparcie w zakresie poradnictwa 
zawodowego – 0 
 
Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie szkoleniowe – 0 
 
 
Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą – 0 osób 
 
Liczba osób, które otrzymały 
wsparcie w zakresie studiów 
podyplomowych – 0 
 
 
Liczba osób, które w okresie do 6 

 
Liczba osób, które uzyskały wsparcie w 
zakresie poradnictwa zawodowego – 420 
(5% kosztów kwalifikowalnych projektu) 
 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie 
szkoleniowe  – 420 (19% kosztów 
kwalifikowalnych projektu) 
 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą – 20 osób (18% 
kosztów kwalifikowalnych projektu) 
 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w 
zakresie studiów podyplomowych – 400 
(38% kosztów kwalifikowanych projektu) 
 
 
Liczba osób, które w okresie do 3 miesięcy 
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miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie znajdą pracę, rozpoczną 
działalność gospodarczą lub będą 
kontynuowali zatrudnienie w 
dotychczasowym miejscu pracy – 0 
osób  

miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie znajdą pracę, rozpoczną 
działalność gospodarczą lub będą 
kontynuowali zatrudnienie w 
dotychczasowym miejscu pracy – 
210 osób 

po zakończeniu udziału w projekcie znajdą 
pracę, rozpoczną działalność gospodarczą 
lub będą kontynuowali zatrudnienie w 
dotychczasowym miejscu pracy – 210 
osób (50% kosztów kwalifikowalnych 
projektu) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu wynosi co 

najmniej 50%. 

Uzasadnienie: 

Położenie nacisku na skuteczność zatrudnieniową projektu przyczyni się 

do elastycznego dostosowania kwalifikacji uczestników do zmieniających 

się warunków rynku pracy. 

2. Projekt jest skierowany do pracowników instytucji sektora oświaty 

zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z 

pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

Uzasadnienie: 

Skierowanie wsparcia wyłącznie do pracowników instytucji sektora 

oświaty ma na celu udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej 

pomocy, pozwalającej w szerokim zakresie wesprzeć osoby zagrożone 

procesem restrukturyzacji. 

 
3. Dla każdego uczestnika w ramach projektu zostaną skierowane minimum 2 

formy wsparcia 

 Uzasadnienie: 
Celem wprowadzenia uzupełniających się form wsparcia jest 

zapewnienie kompleksowego charakteru wsparcia. 

 
Poddziałanie  8.1.4 
 
Projekty, których realizacja jest kontynuow ana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

POKL.08.01.04 -14 - 001/08  „Trendy rozwojowe Mazowsza” 
 

Beneficjent systemowy 
Samorząd Województwa Mazowieckiego  
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego  
 

Okres realizacji projektu styczeń 2009 do grudnia 2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

11 229 420,06 PLN 
(1 684 413,01 PLN) 

2 729 242,94 PLN 
(409 386,44 PLN) 

0,00 PLN  
(0,00 PLN) 

13 958 663,00 PLN 
(2 093 799,45 PLN) 
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KARTA DZIAŁANIA 8.2 

 
Poddziałanie  8.2.2 
 
Projekty, których realizacja jest kon tynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.08.02.02-14-001/09 
Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Mazowsza 

Beneficjent systemowy 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/Departament Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa 

Okres realizacji projektu 01.09.2009 r. – 30.06.2015 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

6 314 816,07 PLN 
(682 622,41 PLN) 

4 510 968,61 PLN 
(941 245,29 PLN) 

1 382 493,32 PLN 
(207 374,00 PLN) 

12 208 278,00 zł 
(1 831 241,70 zł) 

 
 
 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.08.02.02-14-002/11, „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w 
zakresie innowacji (MSODI)” 

Beneficjent systemowy 
Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego Warszawa/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich 

Okres realizacji projektu 01.10.2011 – 31.10.2014  

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

 
6 035 565,95 PLN 
(905 334,89 PLN) 

4 299 834,05 
PLN 

(644 975,11 
PLN) 

0,00 PLN 
(0,00 PLN) 

10 335 400 PLN 
(1 550 310,00 PLN) 
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B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.08.02.02-14-001/13  

Rozwój nauki – rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla 

mazowieckich doktorantów 

Beneficjent systemowy 

Samorząd Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu 

ul. Jagiellońska 36 , 03-719 Warszawa 

Okres realizacji projektu 1 września 2013 r. - 31 grudnia 2014 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

1 187 600 zł 

(w tym: krajowy wkład publiczny - 
178 140 zł: 

89 070 zł dotacja celowa i 89 070 
zł środki własne jst) 

22 972 400 zł 

(w tym: krajowy 
wkład publiczny – 

3 445 860 zł: 

1 722 930 zł 
dotacja celowa i 

1 722 930 zł 
środki własne jst) 

0,00 PLN 
(0,00 PLN) 

24 160 000 zł 

(w tym: krajowy wkład publiczny - 
3 624 000 zł: 

1 812 000 zł dotacja celowa i 
1 812 000 zł środki własne jst) 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych 
 
 

 

 

Nazwa wskaźnika 

Planowana wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia do 
końca 2014 r. 

Planowana wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia do 
końca 2015 r. 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

Planowany 
stopień realizacji 

wskaźnika w 
2015 r. 

PRIORYTET VIII 

Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej  

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie 
projektów szkoleniowych 

15 599 18 876 20 553 91,84% 

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w 
projektach szkoleniowych, w tym: 

133 303 145 030 33 670 430,74% 

- liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia 19 902 21 446 6 518 329,03% 

Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział 
w projektach 

38 447 42 214 29 646 142,39% 

Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach 
praktycznych w podziale na: 

681 811 106 765,23% 

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 253 304 51 596,69% 

- pracowników naukowych w przedsiębiorstwach  428 507 55 921,52% 

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 417 741 682 108,65% 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w 
szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych 
przedsiębiorstw 

4,00% 4,50% 6,00% n/d 

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 
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Nazwa wskaźnika 

Planowana 
wartość 

wskaźnika do 
osiągnięcia do 
końca 2014 r. 

Planowana 
wartość 

wskaźnika do 
osiągnięcia do 
końca 2015 r. 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Planowany 
stopień 

realizacji 
wskaźnika w 

2015 r. 

PRIORYTET VIII 
Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej  

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego 
przewidywania i zarządzania zmianą 432 555 54 1028,60% 

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów 
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami 
szybkiego reagowania 

951 1 797 2 371 75,81% 

Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami 
restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działania szybkiego reagowania 

1 073 1 735 1 805 96,12% 

Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

606 924 Nie określono n/d 

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

606 924 Nie określono n/d 

Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach 
w ramach projektu 

12 656 14 709 Nie określono n/d 

Wskaźniki rezultatu 

Relacja liczby pracowników zagrożonych utratą pracy i osób zwolnionych w 
przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych 
działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników 
objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy 

20,00% 37,00% 10,00% n/d 
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2014 r.
Kontraktacja 

2014 r.

Kontraktacja 

2015 r. 

wynikająca z 

PD na 2013

wynikająca z 

PD na 2014-

2015

Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST 
Fundusz 

Pracy
PFRON

1. 2. 3. 4. 5 6=7+8+9+10 7 8. 9. 10. 11. 12.

Działanie 8.1 14 338 947,00 8 000 000,00 0,00 705 773 836,00 108 778 998,00 108 735 932,00 43 066,00 0,00 0,00 41 874 105,00 131 754 515,00

Poddziałanie 8.1.1 0,00 0,00 0,00 488 335 376,00 56 952 297,00 56 952 297,00 0,00 0,00 0,00 28 618 102,00 78 484 883,00

Poddziałanie 8.1.2 14 338 947,00 8 000 000,00 0,00 196 468 776,00 48 919 050,00 48 919 050,00 0,00 0,00 0,00 10 943 524,00 50 487 695,00

Poddziałanie 8.1.3 0,00 0,00 0,00 7 011 021,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 715 575,00 314 131,00

Poddziałanie 8.1.4 0,00 0,00 0,00 13 958 663,00 2 871 051,00 2 827 985,00 43 066,00 0,00 0,00 1 596 904,00 2 467 806,00

Działanie 8.2 0,00 0,00 0,00 128 320 678,00 46 985 806,00 44 483 068,00 2 502 738,00 0,00 0,00 8 306 153,00 39 018 461,00

Poddziałanie 8.2.1 0,00 0,00 0,00 72 112 442,00 13 615 989,00 13 615 989,00 0,00 0,00 0,00 7 027 153,00 13 782 595,00

Poddziałanie 8.2.2 0,00 0,00 0,00 56 208 236,00 33 369 817,00 30 867 079,00 2 502 738,00 0,00 0,00 1 279 000,00 25 235 866,00

RAZEM PRIORYTET VIII 14 338 947,00 8 000 000,00 0,00 834 094 514,00 155 764 804,00 153 219 000,00 2 545 804,00 0,00 0,00 50 180 258,00 170 772 976,00

w tym projekty 

innowacyjne
0,00 0,00 0,00 23 931 003,00 9 149 472,00 9 149 472,00 3 828 961,00 15 315 842,00

w tym projekty 

współpracy 

ponadnarodowej 

0,00 0,00 0,00 8 135 929,00 370 748,00 370 748,00 456 229,00 5 824 920,00

Kontraktacja 

narastająco 

(w tym wynikająca z 

PD 2014-2015)*

Wydatki budżetowe 2014 r. Wydatki budżetowe 

2015 wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

Wartość wydatków w 

zatwierdzonych 

wnioskach o płatność 

w 2014 r.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, 
data 

Warszawa, dn. 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 


