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Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za I półrocze 2013 roku.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 
ZADANIA WŁASNE: WYDATKI




Wydatki 150/15013

Plan wg uchwały budżetowej – 5 552 491 zł
w tym: 
	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–        2 775 569 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        2 556 157 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–           220 765 zł

W/w wydatki obejmowały: 

Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
  
a) poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i  przedsiębiorstw – projekty konkursowe
W ramach Poddziałania przewidywano projekty:
-	staże i szkolenia praktyczne dla:
·	Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
·	Pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych)                               w przedsiębiorstwach
	Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu,

Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach,
Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych,
Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z RIS danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej.

	Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		–    2 278 538  zł


poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne

W ramach omawianego poddziałania przewidywano realizację trzech projektów systemowych: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego”, „ Silesia Design” oraz „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”.

Projekt „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa
śląskiego”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–   1 246 398 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      109 975 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–      109 975 zł

 Projekt „Silesia Design”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–   1 207 000 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      106 500 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–      106 500 zł

Projekt „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–      322 171 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        61 144 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–          4 290 zł


Plan po zmianach –  6 125 535 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymywane z BGK 			–     3 312 187 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     2 549 432 zł
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa 		–        263 916 zł
w tym:

Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
 poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i  przedsiębiorstw – projekty        konkursowe

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      2 220 263 zł

poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne


      Projekt „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     1 542 394 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        136 094 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–        136 094 zł


      Projekt „Silesia Design”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     1 400 029 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        123 532 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–        123 532 zł



Projekt „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–        369 764 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–          69 543 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–            4 290 zł




Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku wynosiło  3 324 234,21 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–        1 571 120,29 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        1 630 611,83 zł
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–           122 502,09 zł

Działanie 8.2 Transfer wiedzy,

 poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i  przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         1 475 857,43 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 23 projektów realizowanych przez                                    16 Beneficjentów, w tym 4 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne

      Projekt „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–    645 972,40 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      56 997,57 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–      56 997,55 zł

      Projekt „Silesia Design”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–    742 384,85 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      65 504,53 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–      65 504,54 zł

Projekt „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     182 763,04 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       32 252,30 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–                    0 zł


Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 150/15013 wynosił 54,27 %





Wydatki 801/80195

Plan wg uchwały budżetowej –  53 172 151 zł
w tym:

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–    41 780 408 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    11 391 743 zł


W/w wydatki obejmowały:
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe
-	tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
-	wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowiony na terenie danej gminy. 

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       881 056 zł

poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


W ramach poddziałania realizowane będą programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. 

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    8 169 504 zł



Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

W ramach działania przewidywano wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Projekty konkursowe
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       563 511 zł

projekt własny pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–    41 780 408 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      1 105 952 zł




Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty       

W ramach działania przewiduje się dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków
kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         0 zł



Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
W ramach działania przewidywano pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         671 720 zł




Plan po zmianach –  59 401 425 zł
w tym:

Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     47 209 682 zł

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     12 191 743 zł
w tym:

1. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      1 881 056 zł

poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      6 051 846 zł

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 


Projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       1 363 511 zł

projekt własny pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     47 209 682 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       1 263 322 zł



Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty       

W ramach działania przewiduje się dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków
kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         600 000 zł

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      1 032 008 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku wynosiło  16 102 899,09 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymywane z BGK                              –    8 327 180,71 zł

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    7 775 718,38 zł
w tym:

1. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    1 521 107,44 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 38 projektów realizowanych przez                                    35 Beneficjentów, w tym 22 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     4 800 079,57 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 200 projektów realizowanych przez                                    169 Beneficjentów, w tym 144 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.



Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

1). Projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        463 233,42 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 21 projektów realizowanych przez                                   19 Beneficjentów, w tym 8 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

      2). projekt własny pn: „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–    8 327 180,71 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       213 576,40 zł

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty       

W ramach działania przewiduje się dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków
kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

      Na dzień 30.06.2013 roku nie dokonano wydatków w ramach w/w Działania.



Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       777 721,55 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 172 projektów realizowanych przez                                   119 Beneficjentów, w tym 48 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.



Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 801/80195 wynosił 27,11 %




Wydatki 852/85218

Plan wg uchwały budżetowej   –  137 917 zł
w tym:

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      137 917 zł
W/w wydatki obejmowały: 


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
 
           - poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe   centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

W ramach poddziałania przewidywano projekty związane z rozwojem form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      137 917 zł


Plan po zmianach  –   137 917 zł 
w tym:


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
 - poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe   centra pomocy rodzinie – projekty systemowe
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     137 917 zł


Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku wynosiło  105 708,05 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     105 708,05 zł

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
 - poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe   centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      105 708,05 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 15 projektów realizowanych przez  15  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Śląskim.

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85218 wynosił 76,65 %




Wydatki 852/85219

Plan wg uchwały budżetowej – 907 118 zł
w tym:

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    907 118 zł

W/w wydatki obejmowały:

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  

             - poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

W ramach poddziałania przewidywano projekty związane z rozwojem form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    907 118 zł


Plan po zmianach  – 907 118 zł
w tym:


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  
 - poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy  społecznej – projekty systemowe


Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    907 118 zł


Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku wynosiło  649 736,63 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     649 736,63 zł
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
 - poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy  społecznej – projekty systemowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     649 736,63 zł

W/w środki przekazano na realizację 122 projektów systemowych realizowanych przez 119 Ośrodków Pomocy Społecznej  i 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.


Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85219 wynosił  71,63 %




Wydatki 852/85295

Plan wg uchwały budżetowej – 8 798 429 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    8 798 429 zł

W/w wydatki obejmowały:

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Celem w/w poddziałania jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kursy i szkolenia, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, promocje wolontariatu, oraz wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej.
W ramach poddziałania przekazywane są środki w formie dotacji rozwojowej na rzecz osób, partnerów społecznych i gospodarczych, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach w/w działania.

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    4 318 928 zł

poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  

Celem w/w poddziałania jest wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:  prawne, księgowe, marketingowe, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 
W ramach poddziałania przekazywane są środki w formie dotacji rozwojowej na rzecz osób, partnerów społecznych i gospodarczych, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach w/w działania.

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–  2 285 948 zł


Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  


Celem w/w działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniając się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.
Wsparcie zostanie skierowane do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast (do 25 tys. mieszkańców). Środki zostaną skierowane do podmiotów o mniejszym potencjale organizacyjnym  i będą obejmowały realizację małych projektów o wartości do 50 tys. PLN.

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –    149 953 zł


Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  


Celem w/w działania jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.
Beneficjentami są wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej -                z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		  –  2 043 600 zł




Plan po zmianach – 7 957 486 zł
w tym:
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		 –    7 957 486 zł

w tym:
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		   –   4 315 329 zł

poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		   –   2 285 948 zł


Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –     149 953 zł

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –   1 206 256 zł




Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku wynosiło  3 163 298,18 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–  3 163 298,18 zł
w tym:

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    2 077 906,46 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 55 projektów realizowanych przez                                     48 Beneficjentów, w tym 11 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.


poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    797 320,74 zł 

Powyższe środki przekazano na realizację 8 projektów realizowanych przez                                      7  Beneficjentów, w tym 1 Beneficjenta jednostkę sektora finansów publicznych.


Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –   103 570,98 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 23 projektów realizowanych przez                                    16  Beneficjentów, w tym 5 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.


Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach VII Priorytetu – Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –   184 500,00  zł

Powyższe środki przekazano na realizację 7 projektów realizowanych przez                                    7  Beneficjentów, w tym 1 Beneficjenta jednostkę sektora finansów publicznych.


Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85295 wynosił 39,75 %







Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za I półrocze 2013 roku.


ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO


Wydatki 750/75095

Plan wg uchwały budżetowej – 305 000 zł
w tym:

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         88 000 zł
Dotacja celowa – wkład własny budżetu województwa 		–        217 000 zł


W planie finansowym Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano wydatki na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2013 roku Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim. 
Plan po zmianach – 186 280 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         88 000 zł
Dotacja celowa – wkład własny budżetu województwa 		–         98 280 zł


Na dzień 30.06.2013 roku nie dokonano wydatków w ramach w/w zadań.







Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach  za I półrocze  2013 rok.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013


Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) dla Działania 6.1. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego oraz realizuje projekty własne.
W ramach Poddziałania 6.1.1 przekazano w I półroczu 2013 roku dotacje 39 podmiotom na łączną kwotę: 9 467 968,13 zł oraz w ramach  projektów  własnych zrealizowano wydatki na kwotę:  694 350,68 zł .
W ramach Poddziałania 6.1.2 przekazano w I półroczu 2013  roku dotacje  31 podmiotom na łączną kwotę: 3 206 721,24  zł. 
  
poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –25 703 771,00 zł
w tym:
Środki europejskie					             –  22 906 192,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		–    2 797 579,00 zł 


Wydatkowano – 9 467 968,13zł
w tym:
Środki europejskie					           –    7 296 251,90zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	           –    2 171 716,23zł


b) poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku  pracy – projekt „W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”- projekt systemowy
Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm.–   857 586,00 zł
w tym:
Środki europejskie						    –  728 948,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		    –  128 638,00 zł 

Wydatkowano –694 350,68 zł
w tym:
Środki europejskie						    –  590 198,08 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		    –  104 152,60 zł

c) poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku  pracy – projekt „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”- projekt systemowy

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm.–   2 126,00 zł
w tym:
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	               –  2 126,00 zł


poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe 

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –  6 152 250,00 zł
w tym:
Środki europejskie				                          –  6 152 250,00 zł

Wydatkowano –  3 206 721,24 zł
w tym:
Środki europejskie				     	             –  3 206 721,24 zł

		                                                                                                                
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) dla Działania 6.2. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
W ramach Działania 6.2 przekazano w I półroczu 2013  roku dotacje 27 podmiotom na łączną kwotę: 15 353031,43 zł.

a) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia
- projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 33 781 244,00  zł
w tym:
Środki europejskie				                       –  30 274 833,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	           –    3 506 411,00 zł 

Wydatkowano – 15 353 031,43 zł
w tym:
Środki europejskie				                        –  11 981 048,22 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	            –    3 371 983,21 zł

b) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia
      - projekt systemowy ,,Kierunek przedsiębiorczość”

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 987 000,00  zł
w tym:
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	             –    987 000,00 zł

Wydatkowano: 
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa                      –               0,00 zł



Działanie 7.1 Promocja integracji społecznej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w I półroczu 2013  w  ramach  projektów własnych zrealizował wydatki na  kwotę: 589 779,41 zł.


a)  poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym „Śląskie wezwania” – projekt systemowy

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  1 573 345,00 zł
w tym:
Środki europejskie						    – 1 337 344,00 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa                       –   236 001,00 zł 

Wydatkowano –589 779,41 zł
w tym:
Środki europejskie					  	    –   501 312,50 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa      		    –     88 466,91 zł 



Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) dla Działania 8.1. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
W ramach Poddziałania 8.1.1 przekazano w  I półroczu 2013 roku dotacje  159 podmiotom na łączna kwotę: 40 034908,09 zł .
W ramach Poddziałania 8.1.2 przekazano w I półroczu 2013   roku dotacje 28 podmiotom na łączna kwotę: 11 789 959,52 zł, oraz w ramach  projektu  własnego zrealizowano wydatki na kwotę: 290 857,38 zł .
W ramach Poddziałania 8.1.3 przekazano w I półroczu 2013  roku dotacje 2 podmiotom na łączna kwotę:  322 446,44 zł.

  
a) poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 68 325 282,00  zł
w tym:
Środki europejskie					           – 58 564 148,00  zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	           –  9 761 134,00   zł 

Wydatkowano – 40 034 908,09 zł
w tym:
Środki europejskie					           –  32 356 827,38 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	           –    7 678 080,71 zł

b) poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 20 770 106,00 zł
w tym:
Środki europejskie					           – 17 657 835,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	           –   3 112 271,00 zł 

Wydatkowano – 11 789 959,52 zł
w tym:
Środki europejskie					           –   9 549 630,50 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	           –  2 240 329,02  zł

c)  poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie –- projekt systemowy ,,Automobilizacja”

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –2 717 487,00zł
w tym:
Środki europejskie					           –  2 309 864,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	           –     407 623,00 zł 

Wydatkowano –290 857,38 zł
w tym:
Środki europejskie					           –     247 228,77 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	           –       43 628,61 zł

d) poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych
Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 422 619,00 zł
w tym:
Środki europejskie						–   344 819,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		 –    77 800,00 zł  

Wydatkowano –322 446,44 zł
w tym:
Środki europejskie						 – 262 392,45 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		 –   60 053,99 zł
 


5.  Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) dla Działania 9.3. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
W ramach Działania 9.3 przekazano w I półroczu 2013  roku dotacje  6 podmiotom na łączną kwotę: 684 419,12 zł.



Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm - 1 734 335,00 zł
w tym:
Środki europejskie						 – 1 462 635,00  zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		 –    271 700,00  zł 
Wydatkowano –  684 419,12 zł
w tym:
Środki europejskie					             –    529 745,36 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		 –    154 673,76 zł


6. Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych:


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) dla Działania 9.6. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
W ramach Poddziałania 9.6.1 przekazano w I półroczu 2013  roku dotacje 2 podmiotom na łączna kwotę: 498 290,14 zł.
W ramach Poddziałania 9.6.2 przekazano w I półroczu 2013  roku dotacje 15 podmiotom na łączna kwotę: 1 407 606 38 zł.

  a) poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych –   	projekty konkursowe.

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 858 140,00 zł
w tym:
Środki europejskie						    –  729 169,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		    –  128 971,00 zł  

Wydatkowano – 498 290 ,14 zł
w tym:
Środki europejskie						     – 422 080,25 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		     –  76 209,89  zł

poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości      języków obcych - projekty konkursowe.

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –7 712 619,00 zł
w tym:
Środki europejskie						    –  6 555 626,00  zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		     –  1 156 993,00 zł  

Wydatkowano: –1 407 606,38 zł
Środki europejskie						        –  1 196 465,42 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		        –     211 140,96 zł


poddziałanie 9.6.3 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe.

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 430 694,00 zł
w tym:
Środki europejskie						            –  365 940,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa		             –   64 754,00 zł  

Wydatkowano: 
Środki europejskie						               –  0,00 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		               –  0,00 zł


