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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 kwartał 2018 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wydatki 801/80195

Plan wg uchwały budżetowej – 13 589 372 zł
w tym:	

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 13 589 372 zł

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

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 – konkurs. 
W ramach poddziałania przewiduje się: 

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów; 
- tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami); 
- realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego; 
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów. 

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 4 230 000 zł


Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów.

W ramach tego działania przewiduje się:

- poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: 
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, 
c)   rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
d)  rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
-  realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 
  
Poddziałanie 11.2.1- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT. 
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 3 890 000 zł

Poddziałanie 11.2.2- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT.
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 2 060 000 zł
Poddziałanie 11.2.3- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- konkurs.
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 3 409 372 zł

Plan po zmianach: 13 536 515 zł 
W tym:
Działanie 11.1  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

            a) Poddziałanie 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 4 230 000 zł

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie 11.2.1- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT. 
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 3 890 000 zł

Poddziałanie 11.2.2- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT.
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 2 060 000 zł

Poddziałanie 11.2.3- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- konkurs.
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 3 356 515 zł

Wykonanie na dzień 31.03.2018 roku wyniosło- 2 418 647,62 zł
W tym:
Działanie 11.1  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

            a) Poddziałanie 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 1 116 066,62 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 104  projektów realizowanych przez 70 Beneficjentów, w tym 60 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie 11.2.1- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT 
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 804 254,42 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 24 projektów realizowanych przez 16 Beneficjentów, w tym 12 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Poddziałanie 11.2.2- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT.
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 281 312,95 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 10 projektów realizowanych przez 8 Beneficjentów, w tym 6 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Poddziałanie 11.2.3- Wsparcie szkolnictwa zawodowego- konkurs.
Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 217 013,63 zł

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 801/80195 wynosił 17,87%
Wydatki 852/85295

Plan wg uchwały budżetowej – 17 423 000 zł
w tym:
	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 17 423 000 zł


Wyżej wymienione wydatki obejmowały:  

Działanie 9.1 Aktywna integracja. 

Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 3 125 000 zł


Poddziałanie 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- RIT.

W ramach poddziałań 9.1.1 i 9.1.2 przewiduje się:

realizację programów na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniających specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych.

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 1 650 000 zł


Poddziałanie 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.

W ramach poddziałania przewiduje się:

- kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową; 
- wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących  Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
- wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
	Centrum Integracji Społecznej, 

Klubu Integracji Społecznej, 
Zakładu Aktywności Zawodowej, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
-  kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
-  kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;
- programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych.

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa- 2 660 000 zł


Poddziałanie 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

W ramach poddziałania przewiduje się:

realizację programów na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniających specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych.

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa- 190 000 zł


Poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- konkurs.

W ramach poddziałania przewiduje się:

- kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową; 
- wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących  Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
- wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
	Centrum Integracji Społecznej, 

Klubu Integracji Społecznej, 
Zakładu Aktywności Zawodowej, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
-  kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
-  kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 5 563 000 zł



Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.
Poddziałanie 9.2.4 -  Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

•	Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 225 000 zł

Poddziałanie 9.2.5 - Rozwój usług społecznych- konkurs.

W ramach poddziałań 9.2.4 i 9.2.5 przewiduje się:

- działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym: 
	tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,

tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 
wsparcie i rozwój form pracy z rodziną,  asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
-  działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
- działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
	tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,

wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
	usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

	Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 1 645 000 zł


Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie.

Poddziałanie 9.3.1  - Wsparcie sektora ekonomii społecznej- projekty konkursowe.

W ramach poddziałania przewiduje się:

-  świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej; 
-  wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy; 
- świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych; 
-  wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną. 

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 2 365 000 zł

Plan po zmianach: 17 423 000 zł
w tym: 
Działanie 9.1 Aktywna integracja. 

Poddziałanie 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.
Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa- 3 125 000 zł

Poddziałanie 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- RIT.
Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa- 1 650 000 zł

Poddziałanie 9.1.3-  Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa-  2 660 000 zł

Poddziałanie 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa- 190 000 zł

Poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- konkurs.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa –5 563 000 zł


Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Poddziałanie 9.2.4 - Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 225 000 zł

Poddziałanie 9.2.5-  Rozwój usług społecznych – konkurs.

	Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa-  1 645 000zł


Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie.

Poddziałanie 9.3.1- Wsparcie sektora ekonomii społecznej- projekty konkursowe.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 2 365 000 zł

Wykonanie na dzień 31.03.2018 roku wyniosło – 3 214 136,98 zł
w tym:

Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.1-wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych –ZIT

   Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 148 761,25 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 8 projektów realizowanych  przez 5 Beneficjentów, w tym 4 jednostek sektora publicznego

Poddziałanie 9.1.2- Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych- RIT

   Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 71 421,71 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 3 projektów realizowanych  przez 3 Beneficjentów jednostek sektora publicznego.

Poddziałanie 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa- 34 210,52 zł

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

Poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- konkurs.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa – 1 780 320,92 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 56 projektów realizowanych przez 49 Beneficjentów.

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.4 - Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 68 247,70 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 4 projektów realizowanych przez 4 Beneficjentów, w tym 2 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Poddziałanie 9.2.5 - Rozwój usług społecznych- konkurs

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 453 883,31 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 28 projektów realizowanych przez 26 Beneficjentów, w tym 11 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie 9.3.1 - Wsparcie sektora ekonomii społecznej- projekty konkursowe.

Dotacja celowa- wkład krajowy budżetu państwa- 657 291,57 zł

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 852/85295 wynosił 18,45 %


Wydatki 853/85395

Plan wg uchwały budżetowej – 10 575 000 zł
w tym:
	Dotacja celowa wkład krajowy budżetu państwa- 10 575 000 zł


Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

W ramach działania przewiduje się:

-  opracowywanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami; 
-  wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami;
-  wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;
- wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
- działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,        z uwzględnieniem działań szkoleniowych;
-  działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Poddziałanie 8.3.1- Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT.

Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa- 85 000 zł

Poddziałanie 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa- 1 790 000 zł

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Poddziałanie 9.2.1- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 2 440 000 zł

Poddziałanie 9.2.2- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -  RIT.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 1 080 000 zł

Poddziałanie 9.2.3- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 2 155 000 zł

W ramach wyżej wymienionych poddziałań przewiduje się:

- działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym: 
	tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,

tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
wsparcie i rozwój form pracy z rodziną,  asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
- działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
	tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,

wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.
- działania w zakresie deinstytucjonalizacji  usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Poddziałanie 9.2.6- Rozwój usług zdrowotnych  –  konkurs.

W ramach poddziałania przewiduje się:

- wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie: 
a. poprawy opieki nad  kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
1) organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
2) opiekę perinatalną;
3) działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ,
b. wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
- działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa –3 025 000 zł


Plan po zmianach – 10 575 000 zł
w tym:
	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa- 10 575 000 zł


Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Poddziałanie 8.3.1- Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT.

Dotacja celowa wkład krajowy budżetu państwa- 85 000 zł

Poddziałanie 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa- 1 795 000 zł

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Poddziałanie 9.2.1- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 2 440 000 zł
Poddziałanie 9.2.2- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -  RIT.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 1 080 000 zł

Poddziałanie 9.2.3- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 2 155 000 zł

Poddziałanie 9.2.6- Rozwój usług zdrowotnych  –  konkurs.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 3 020 000 zł

Wykonanie na dzień 31.03.2018 roku wyniosło – 660 177,55 zł
w tym:
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Poddziałanie 8.3.2- Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Dotacja celowa wkład krajowy budżetu państwa- 30 714,72 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 7 projektów realizowanych przez 7 Beneficjentów, w tym 4 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Poddziałanie 9.2.1- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa –344 315,16 zł 

Powyższe środki przekazano na realizację 16 projektów realizowanych przez 14 Beneficjentów, w tym 9 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Poddziałanie 9.2.2- Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -  RIT.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 177 686,99 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 11 projektów realizowanych przez 9 Beneficjentów  jednostek sektora finansów publicznych.

Poddziałanie 9.2.6- Rozwój usług zdrowotnych  –  konkurs.

Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa – 107 460,68 zł

Powyższe środki przekazano na realizację 8 projektów realizowanych przez 8 Beneficjentów, w tym 2 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 853/85395 wyniósł 6,24%.

Wydatki 855/85595
 
Plan wg uchwały budżetowej – 2 785 000 zł
w tym:
	Dotacja celowa – wkład krajowy budżetu państwa  - 2 785 000 zł


Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

W ramach działania przewiduje się:

-  tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki; 
-   tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących; 
-  tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: 
a. sprawowanie opieki przez nianię, 
b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego; 
-  pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Poddziałanie 8.1.1- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 545 000 zł


Poddziałanie 8.1.2- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 80 000 zł


Poddziałanie 8.1.3- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 2 160 000 zł


Plan po zmianach – 2 785 000 zł
w tym:
	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa- 2 785 000 zł


1. Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

Poddziałanie 8.1.1- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 545 000 zł


Poddziałanie 8.1.2- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 80 000 zł


Poddziałanie 8.1.3- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 2 160 000 zł


Wykonanie na dzień 31.03.2018 roku wyniosło – 195 576,60 zł 
w tym:

1. Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

Poddziałanie 8.1.1- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 14 326,12 zł


Powyższe środki przekazano na realizację 2 projektów realizowanych przez 2 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Poddziałanie 8.1.3- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa 181 250,48 zł


Powyższe środki przekazano na realizację 25 projektów realizowanych przez 22 Beneficjentów, w tym 6 Beneficjentów jednostek sektora finansów publicznych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 855/85595 wyniósł 7,02%.














































Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za I kwartał 2018 roku.


ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO


Wydatki 750/75095

Plan wg uchwały budżetowej – 20 905 zł
w tym:
	Dotacja celowa – wkład własny budżetu województwa 		–        20 905 zł


W planie finansowym Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano wydatki na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2018 roku Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Śląskim. 


Plan po zmianach – 20 905 zł
w tym:
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa 		–         20 905 zł

Wykonanie na dzień 31.03.2018 roku wyniosło – 0,00 zł
w tym:
Dotacja celowa –  wkład własny budżetu województwa 		–         0,00 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale 750/75095 wynosił 0%



























Sporządziła: Wioletta Piekarska, Wydział EFS 

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 kwartał 2018 rok.
               
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 POWER. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Działania 1.2 w ramach projektów konkursowych przekazano dotację w I kwartale 2018 roku 58 podmiotom (w tym 1 JST)  na realizacje 64 projektów  na łączną kwotę: 18 991 094,65 zł.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 39 585 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	34 469 000,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	5 116 000,00 zł

Wydatkowano  –  18 991 094,65 zł
w tym:
Środki europejskie	16 198 716,41 zł 
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	2 792 378,24 zł
     











Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 RPO WSL. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
W ramach projektów konkursowych przekazano w I kwartale 2018 roku z Poddziałania 7.1.1 dotację 6 podmiotom (w tym 3 JST) na realizacje 6 projektów  na łączną kwotę:  901 837,66 zł. 
Z Poddziałania 7.1.2 w ramach projektów konkursowych przekazano dotację 2 podmiotom JST na realizacje 2 projektów  na łączną kwotę: 743 118,40 zł.
Z Poddziałania 7.1.3 w ramach projektów konkursowych przekazano dotację 65 podmiotom   
(w tym 10 JST) na realizacje 75 projektów  na łączną kwotę: 11 185 711,88 zł.
Z Poddziałania 7.1.4 w ramach  projektu  własnego przekazano  dotacje na łączną kwotę:                110 317,00 zł
Poddziałanie 7.1.1  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach  rewitalizowanych - ZIT

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –2 245 338 ,00 zł
w tym:
Środki europejskie 	1 800 000,00zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	445 388, 00 zł
Wydatkowano – 901 837,66 zł
w tym:
Środki europejskie	759 476,71 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	142 360,95 zł

Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy                         i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm –  2 070 000,00 zł 
w tym:
Środki europejskie                                                                                                1 650 000,00zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa                                               420 000,00 zł

Wydatkowano– 743 118,40 zł
w tym:
Środki europejskie	     623 943,84 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	119 174,56 zł

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy                               i pozostających bez zatrudnienia -  konkurs

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –61 866 277,00 zł
w tym:
Środki europejskie	52 000 000,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	9 866 277,00 zł

Wydatkowano –11 185 711,88 zł
w tym:
Środki europejskie	9 094 752,62 zł
	Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	2 090 959,26 zł

Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt własny ,,Praca z Euresem  - Twoim sukcesem”

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –914 126,00 zł
w tym:
Środki europejskie	817 902,00 zł 
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	96 224,00 zł

Wydatkowano – 110 317,00 zł
w tym:
Środki europejskie	98 705,00 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	11 612,00 zł 

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 WSL. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z Poddziałania 7.3.1 w ramach projektów konkursowych w I kwartale 2018 roku, przekazano  dotacje 7 podmiotom na realizacje 7 projektów (w tym 1 JST)  na łączną kwotę: 2 879 468,44 zł.
Z Poddziałania 7.3.2 w ramach projektów konkursowych przekazano dotacje 4 podmiotom na realizacje 3 projektów (w tym 1 JST)  na łączną kwotę: 1 916 143,52 zł.
     Z Poddziałania 7.3.3 w ramach projektów konkursowych przekazano dotacje 22 podmiotom  na realizacje 28 projektów  na łączną kwotę: 15 068 145,22 zł.


Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT 

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 5 900 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	5 000 000,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	900 000,00 zł

Wydatkowano – 2 879 468,44 zł
w tym:
Środki europejskie	2 489 831,21 zł
Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	389 637,23 zł

Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT 

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm – 3 070 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	2 100 000,00 zł
	Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	970 000,00 zł


Wydatkowano-1 916 143,52 zł 
w tym:
Środki europejskie	1 570 260,87 zł
	Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	345 882,65 zł

c)  Poddziałanie 7.3.3  Promocja samozatrudnienia - konkurs
Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 33 000 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	27 000 000,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	6 000 000,00 zł

Wydatkowano –15 068 145,22 zł
w tym:
Środki europejskie	12 868 676,03 zł
	Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	2 199 469,19 zł


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 WSL. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
    Z Poddziałania 7.4.1 w I kwartale 2018 roku,  nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.
    Z Poddziałania 7.4.2 przekazano w I kwartale 2018 roku, na realizację projektu konkursowego dotacje 18 podmiotom na realizacje 19 projektów na łączną kwotę: 3 976 822,98 zł.

Poddziałanie 7.4.1 Outplacement - ZIT

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 1 430 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	700 000,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	730 000,00 zł

b)  Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs
Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 24 500 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	19 000 000,00 zł
Dotacja celowa – wkład krajowy  budżetu państwa	5 500 000,00 zł

Wydatkowano – 3 976 822,98 zł
w tym:
Środki europejskie	  2 877 135,89 zł 
	Dotacja celowa –  wkład krajowy budżetu państwa	1 099 687,09 zł

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich      pracowników 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 8.2 RPO WSL. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
     Z Poddziałania 8.2.1 w I kwartale 2018 roku nie rozpoczęto wydatkowania dotacji
Z Poddziałania 8.2.2 w I kwartale 2018 roku nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.  
Z Poddziałania 8.2.3 przekazano w I kwartale 2018 roku na realizację projektu konkursowego dotacje 5 podmiotom na realizacje 5 projektów na łączną kwotę 21 557 458,94 zł.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstw -  ZIT

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 2 400 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	2 400 000,00 zł

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstw -  RIT

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. –  400 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie	 400 000,00 zł

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – Konkurs

Plan wg uchwały budżetowej z późn. – 85 000 000,00 zł
w tym:
Środki europejskie 	85 000 000,00 zł

Wydatkowano –21 557 458,94 zł 
w tym:
Środki europejskie	21 557 458,94 zł

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 WSL. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
	Z Działania 11.3 przekazano w I kwartale 2018 roku w ramach projektów konkursowych dotacje 33 podmiotom (w tym 2 JST) na realizacje 33 projektów  na łączną kwotę 9 485 574,16 zł.
Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 37 957 961 ,00 zł
w tym:
Środki europejskie	33 548 238,00 zł
Dotacja celowa - wkład krajowy  budżetu państwa	4 409 723,00 zł

Wydatkowano –9 485 574,16 zł
w tym:
Środki europejskie	8 636 827,45 zł
	Dotacja celowa - wkład krajowy budżetu państwa	848 746,71 zł



Działanie 11.4  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 11.4 RPO WSL. Jednym z obowiązków WUP jest przekazywanie  dotacji podmiotom, których projekty uzyskały akceptację w ramach konkursu otwartego.
Z  Poddziałania 11.4.1 w I kwartale 2018 roku nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.
Z Poddziałania 11.4.2 w I kwartale 2018 roku nie rozpoczęto wydatkowania dotacji.
Z Poddziałania 11.4.3 przekazano w I kwartale 2018 roku na realizację projektu konkursowego dotacje 10 podmiotom na realizacje 10 projektów  na łączną kwotę:  5 027 936,50 zł.

Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT 

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 800 000,00  zł 
w tym:
Środki europejskie	800 000,00 zł

Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT 

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 300 000,00  zł 
w tym:
Środki europejskie	300 000,00 zł

Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – Konkurs  

Plan wg uchwały budżetowej z późn.zm. – 27 000 000, 00 zł 
w tym:
Środki europejskie 	27 000 000, 00 zł
Wydatkowano – 5 027 936,50 zł
w tym:
Środki europejskie	5 027 936,50 zł


