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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 2015 rok.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 
ZADANIA WŁASNE: WYDATKI

Wydatki 150/15013

Plan wg uchwały budżetowej – 1 227 627 zł
w tym: 
	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–           168 689 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        1 050 507 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–              8 431 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 		–            1 035 622 zł


poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne

W ramach omawianego poddziałania przewidziano realizację jednego projektu systemowego: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”.

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–      168 689 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–        14 885 zł

Dotacja celowa – wkład własny budżetu województwa		–          8 431 zł


Plan po zmianach –  549 544 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymywane z BGK 			–       263 039 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       267 060 zł
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa 		–         19 445 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 		–     246 514 zł

poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne


    Projekt „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–        263 039 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–          20 546 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–          19 445 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 434 715,70 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–          164 004,34 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–          258 289,73 zł
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–            12 421,63 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 		–     246 474,18  zł

Powyższe środki przekazano na realizację 7 projektów realizowanych przez 7 Beneficjentów, w tym 3 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne

Projekt „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     164 004,34 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       11 815,55 zł

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa		–       12 421,63 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 150/15013 wynosił 79,10 %

Wydatki 801/80195

Plan wg uchwały budżetowej –  10 568 483 zł
w tym:

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–       5 503 211 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       5 065 272zł


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 		–       165 757 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 		–    4 369 943 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 		–       293 195 zł

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

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–      5 503 211 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         145 648 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 		–         90 579 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 		–         150 zł

Plan po zmianach –  5 728 305 zł
w tym:

Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–       3 932 564 zł

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       1 795 741 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 		–         165 770  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 		–      1 060 088 zł

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 


Projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       357 021 zł

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

	Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     3 932 564 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       105 161 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 		–         107 701zł

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–         0 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 5 536 165,54 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–     3 815 542,21 zł

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     1 720 623,33 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 		–    159 427,59 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 8 projektów realizowanych przez 6 Beneficjentów.

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 		–     1 014 214,67 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 91 projektów realizowanych przez 76 Beneficjentów, w tym 47 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.


Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

1). Projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     345 302,14 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 28 projektów realizowanych przez 22 Beneficjentów, w tym 14 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

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

Środki Europejskie otrzymane z BGK				-     3 815 542,21 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       102 062,44 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 		–     99 616,49 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 7 projektów realizowanych przez 7 Beneficjentów.


Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     0 zł



Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 801/80195 wynosił  96,64%

Wydatki 852/85218

Plan wg uchwały budżetowej   –  34 530 zł
w tym:

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      34 530 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 		–      34 530 zł


Plan po zmianach  –   49 461 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 		–     49 461 zł


Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wynosiło  49 418,78 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–  49 418,78   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 		–     49 418,78 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 12 projektów realizowanych przez  12  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Śląskim.

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85218 wynosił 99,91%


Wydatki 852/85219

Plan wg uchwały budżetowej – 223 099 zł
w tym:

	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    223 099 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 		–    223 099 zł

Plan po zmianach  – 274 380 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 		–         274 380 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wynosiło  274 175,42 zł
w tym:

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–    274 175,42 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 		–     274 175,42 zł

W/w środki przekazano na realizację 82 projektów systemowych realizowanych przez 79 Ośrodków Pomocy Społecznej  i 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85219 wynosił  99,92%

Wydatki 852/85295

Plan wg uchwały budżetowej – 3 267 794 zł
w tym:
	Środki Europejskie otrzymane z BGK				–        370 097 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     2 897 697 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 		–    2 131 721 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 		–          126 267 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 		    –         0 zł
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. 

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 		  –    574 397 zł

Działanie 7.4 projekt własny „Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”


Środki Europejskie otrzymane z BGK				-         370 097 zł
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa		-           65 312 zł

Plan po zmianach – 3 047 945 zł
w tym:
Środki Europejskie otrzymane z BGK 				 –       475 756 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		 –     2 572 189 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 		   –   1 234 882 zł

poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		   –    517 103 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 		    –         24,00 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 		    –   736 223 zł

    4. Działanie 7.4 projekt własny pn: "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"
Środki Europejskie otrzymywane z BGK			–    475 756 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–      83 957 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 2 913 013,63 zł
w tym:
Środki Europejskie 						–     398 001,85 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–  2 515 011,78 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 		–    1 212 961,79 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 40 projektów realizowanych przez 35 Beneficjentów, w tym 10 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–     508 189,75 zł 

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

Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz lokalnej integracji
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		–       22,59 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 2 projektów realizowanych przez 2 Beneficjentów.


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

Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –   723 602,00
Powyższe środki przekazano na realizację 17  projektów realizowanych przez 16 Beneficjentów, w tym 1 Beneficjenta jednostkę sektora finansów publicznych.

Działanie 7.4 projekt własny pn: "Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"

Środki Europejskie z BGK			 		    –   398 001,85 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa 		    –     70 235,65 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85295 wynosił 95,57%






Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za 2015 rok.


ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO


Wydatki 750/75095

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000 zł
w tym:

	Dotacja celowa – wkład własny budżetu województwa 		–        200 000 zł

W planie finansowym Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano wydatki na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 roku Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim. 


Plan po zmianach – 200 000 zł
w tym:

Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa 		–         200 000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wyniosło – 198 987,56 zł
w tym:
 
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa 		–           198 987,56 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 750/75095 wynosił 99,49%
























Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za  2015 rok.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wydatki 801/80195

Plan wg uchwały budżetowej – 0 zł

w tym:	

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 0 zł

Działanie 11.1  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

poddziałanie 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – projekty konkursowe 
W ramach poddziałania przewiduje się: 

Doskonalenie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, 
w tym m.in.: 
	upowszechnienie doradztwa zawodowego w gimnazjach,

brokering edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne,
zajęcia wyrównawcze,
zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dotyczących kompetencji kluczowych, w tym przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji w obszarze TIK oraz języków obcych,
zajęcia wzmacniające predyspozycje i uzdolnienia, w tym realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów przez kadrę akademicką,
myślenie projektowe - zajęcia z kreatywności, zajęcia ze współpracy w grupie,
doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna,
realizacja staży/praktyk/wizyt studyjnych u pracodawców,
stypendia socjalne na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawane zgodnie z kryteriami regionalnymi (w powiązaniu z innymi elementami projektu i z zachowaniem kryteriów dostępu określonych przez IZ),
działania zapobiegające przedwczesnemu opuszczaniu systemu  edukacji,
podwyższanie  jakości zajęć edukacyjnych w zakresie zgodnym z ofertą zajęć w szkole 
(w powiązaniu z innymi elementami projektu),
edukacja zdrowotna (w powiązaniu z innymi elementami projektu).



Plan wg uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami – 34 326 zł
w tym:	

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 34 326


Działanie 11.1  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

poddziałanie 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – projekty konkursowe 

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 34 326


Wykonanie na dzień 31.12.2015 wynosiło  - 0 zł 
w tym
dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa  		- 0 zł

Wydatki 852/85295

Plan wg uchwały budżetowej – 0 zł
w tym:
	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 0 zł


Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie 9.3.1  - Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

W ramach poddziałania przewiduje się:

	Świadczenie zintegrowanych usług doradczych i szkoleniowych  na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej, w tym usług dla przedsiębiorstw społecznych rozpoczynających  działalność oraz udzielanie dotacji na utworzenie przedsiębiorstw należących do sektora ekonomii społecznej oraz stworzenia dodatkowego miejsca pracy 
w sektorze ekonomii społecznej w już istniejących przedsiębiorstwach.

Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów biznesowych podmiotów ekonomii społecznej oraz odbiorców usług/produktów.
Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz partycypację społeczną.
Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji społecznej.
	Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań  sieciujących  pomiędzy samymi podmiotami ekonomii społecznej.

Plan wg uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami – 530 096 zł

w tym:
	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 530 096 zł


Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie 9.3.1  - Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 530 096 zł


Wykonanie na dzień 31.12.2015 wynosiło 178 947,36 zł.

w tym:
	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa		- 178 947,36 zł

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie


Poddziałanie 9.3.1  - Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu województwa  - 178 947,36 zł


Powyższe środki przekazano na realizację 2 projektów realizowanych przez 2 Beneficjentów.


Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 750/75095 wynosił 33,76%























Sporządziła: Monika Walukiewicz, inspektor FS



Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach  za   2015 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.
Z  Poddziałania 6.1.1 przekazano za   2015 roku w ramach projektów konkursowych dotacje 51  podmiotom na realizacje 61 projektów (w tym  20 Beneficjentom będącym Jednostką Samorządu Terytorialnego)  na łączną kwotę:  22 545 689,69 zł . 
Z  Poddziałania 6.1.2 przekazano za  2015  roku w ramach projektów konkursowych dotacje 3 podmiotom na realizacje 3 projektów (w tym  3 Beneficjentom będącym Jednostką Samorządu Terytorialnego ) na łączną kwotę:  26 539,51 zł oraz w ramach  projektu własnego wypłacono dotację na kwotę:  446 489,51 zł.


 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –   23 070 993,00  zł
w tym:
Środki europejskie	                                  				–    18 367 251,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–      4 703 742,00 zł

Wydatkowano -  22 545 689,69 zł
w tym:
Środki europejskie						            –   18 055 751,85 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa		            –    4  489 937,84 zł
 

        b) Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań         	na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe 	wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm.–  26 540,00  zł
w tym:
    Środki europejskie						              –    26 540,00  zł

Wydatkowano  -    26 539,51 zł
w tym :
Środki europejskie							  –     26 539,51 zł



c) Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań    na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie– projekt ,,Wiedza i praktyka     kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”- projekt systemowy

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm.–  705 636,00  zł
w tym:
Środki europejskie						            –    705 636,00  zł

Wydatkowano  -    446 489,51  zł
w tym :
Środki europejskie							–    446 489,51  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.
Z  Działania 6.2 przekazano w  2015  roku w ramach projektów konkursowych dotacje 2 podmiotom  na realizacje 2 projektów  na  łączną kwotę:  696 344,90 zł  oraz w ramach  projektu  systemowego  wypłacono dotację na kwotę: 1 493 313,96 zł.
  

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia
- projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 696 346,00  zł
w tym:
Środki europejskie							–       535 917,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–       160 429,00 zł 

Wydatkowano – 696 344,90 zł
w tym:
Środki europejskie							–       535 916,50 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–       160 428,40 zł



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

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  1 617 480,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–    1 604 791,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         12 689,00 zł 

Wydatkowano –  1 493 313,96 zł
w tym:
Środki europejskie						          –       1 493 313,96 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.
Z  Poddziałania 8.1.1 przekazano za  2015 roku w ramach projektów konkursowych dotacje 61 podmiotom na realizacje 75 projektów (w tym  2 Beneficjentom będącym Jednostką  Samorządu Terytorialnego ) na łączną kwotę:  9 957 327,63 zł.
Z Poddziałania 8.1.2 przekazano za  2015 roku  w ramach projektów konkursowych dotacje 18 podmiotom  na realizacje 21  projektów ( w tym  5  Beneficjentom będącym Jednostką  Samorządu Terytorialnego ) na łączna kwotę 4 819 745,84 zł oraz w ramach  projektów własnych wypłacono dotację  na kwotę: 4 709 582,16 zł.
  
a) Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  10 153 261,00  zł
w tym:
Środki europejskie							–    7 797 214,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–    2 356 047,00 zł 

Wydatkowano –   9 957 327,63 zł
w tym:
Środki europejskie							–    7 663 045,66 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–    2 294 281,97 zł


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

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  4 820 777,00 zł
w tym:
Środki europejskie							 –   3 716 030,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			 –   1 104 747,00 zł 

Wydatkowano – 4 819 745,84 zł
w tym:
Środki europejskie							–    3 716 029,05 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–    1 103 716,79 zł

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

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  672 635,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–       571 739,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–       100 896,00 zł 


Wydatkowano– 446 698,67 zł
w tym:
Środki europejskie							–      379 693,87 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–        67 004,80 zł

d)  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt systemowy ,,Pracowniku oświaty-skorzystaj z nowych możliwości .”

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  2 730 266,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–    2 320 726,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–       409 540,00 zł 

Wydatkowano – 1 794 332,25 zł
w tym:
Środki europejskie							–      1 525 182,41 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–        269 149,84  zł

e)  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt systemowy ,,Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  2 685 118,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–    2 305 568,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–       379 550,00 zł 

Wydatkowano – 2 468 551,24 zł
w tym:
Środki europejskie							–    2 120 471,47 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–       348 079,77 zł



4. 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.
Z Działania 9.3 przekazano za  2015 roku w ramach projektów konkursowych dotacje 1 podmiotowi na realizacje 1  projektu  na łączną kwotę: 47 676,54 zł

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 58 662,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–         45 892,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         12 770,00 zł 

Wydatkowano – 47 676,54 zł
w tym:
Środki europejskie							–         36 787,57 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–         10 888,97 zł

5. 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.
Z Poddziałania 9.6.1 przekazano w  za  2015 roku w ramach projektów konkursowych dotacje 1 podmiotowi  na realizacje 1  projektu  na łączną kwotę: – 279 982,47 zł. 
Z Poddziałania 9.6.2 przekazano za  2015 roku w ramach projektów konkursowych dotacje 13 podmiotom  na realizacje 15 projektów na łączną kwotę: – 1 498 789,40 zł.
Z Poddziałania 9.6.3 przekazano za  2015   roku w ramach projektów konkursowych dotacje 2 podmiotom na realizacje 2  projektów na łączna kwotę: 101 045,94  zł.


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

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –   279 983,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–       228 591,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         51 392,00 zł  


Wydatkowano –    279 982,47 zł
w tym:
Środki europejskie							–       228 590,50 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–         51 391,97 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 – 1 499 671,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–   1 150 892,00  zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–       348 779,00 zł  



Wydatkowano   - 1 498 789,40 zł
w tym:

Środki europejskie						            –      1 150 891,54  zł
	Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–       347 897,86  zł


c) Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji- projekty konkursowe.

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  101 047,00 zł
w tym:
Środki europejskie							–        74 368,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–        26 679,00 zł  

Wydatkowano–  101 045,94 zł
w tym:

Środki europejskie							–        74 367,50 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa			–        26 678,44 zł





Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020


1. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.2 PO WER. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Poddziałania 1.2.1 nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.  Planuje się wydatkowanie środków od 2016 r. 


a)  Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –   5 408 000,00  zł
w tym:
Środki europejskie	                                  				–      4 542 000,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         866 000,00 zł

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





























Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

1. Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 RPO. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Poddziałania 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 oraz 7.1.4 nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.  Planuje się wydatkowanie środków od 2016 r. 


a)  Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

      Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –  646 888,00 zł
w tym:
Środki europejskie	                                  				–                    0,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         646 888,00 zł

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


2. Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.3 RPO. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Poddziałania 7.3.1, 7.3.2 oraz 7.3.3 nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.  Planuje się wydatkowanie środków od 2016 r. 


a)  Podziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - konkurs

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –   204 378,00  zł
w tym:
Środki europejskie	                                  				–                    0,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         204 378,00 zł

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







3. Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.4 RPO. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Poddziałania 7.4.1 oraz 7.4.2 nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.  Planuje się wydatkowanie środków od 2016 r. 


a)  Podziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –   170 432,00  zł
w tym:
Środki europejskie	                                  				–                    0,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–         170 432,00 zł

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

4. Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 11.3 RPO. W ramach pełnionej funkcji WUP przekazuje dotacje podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Działania 11.3 nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.  Planuje się wydatkowanie środków od 2016 r. 



Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –   256 302,00  zł
w tym:
Środki europejskie	                                  				–                 0,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa			–      256 302,00 zł

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



