
 

 

Lista podpisanych umów w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc 

w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Lista nr 1 za okres od 08.06.2017 do 14.06.2017 

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Data przyznania 

dofinansowania 

Wartość 

projektu 

Kwota 

przyznanego 

dofinansowania 

1. Gmina Miasto Szczecin/ Powiatowy 

Urząd Pracy w Szczecinie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

miasto Szczecin III 

08.06.2017 r. 4 139 936,00 zł 4 139 936,00 zł 

2. Powiat Stargardzki/Powiatowy Urząd 

Pracy w Stargardzie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

stargardzkim III 

13.06.2017 r. 2 904 181,00 zł 2 904 181,00 zł 

3. Powiat Wałecki/Powiatowy Urząd 

Pracy w Wałczu 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

wałeckim III 

13.06.2017 r. 1 554 099,00 zł 1 554 099,00 zł 

4. Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd 

Pracy w Sławnie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

sławieńskim (III) 

13.06.2017 r. 2 334 154,00 zł 2 334 154,00 zł 

5. Powiat Policki/Powiatowy Urząd Pracy 

w Policach 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

12.06.2017 r. 1 616 405,00 zł 1 616 405,00 zł 



 

 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

polickim (III) 

 

6. 

Powiat Gryfiński/Powiatowy Urząd 

Pracy w Gryfinie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

gryfińskim III 

13.06.2017 r. 2 520 179,00 zł 2 520 179,00 zł 

7. Powiat Białogardzki/Powiatowy Urząd 

Pracy w Białogardzie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

białogardzkim III 

14.06.2017 r. 2 269 325,00 zł 2 269 325,00 zł 

8. Powiat Choszczeński/Powiatowy 

Urząd Pracy w Choszcznie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

choszczeńskim - III 

14.06.2017 r. 2 196 754,00 zł 2 196 754,00 zł 

9. Powiat Koszaliński/Powiatowy Urząd 

Pracy w Koszalinie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

koszalińskim i powiecie miasto 

Koszalińskim - III 

13.06.2017 r. 4 620 393,00 zł 4 620 393,00 zł 

10. Powiat Drawski/Powiatowy Urząd 

Pracy w Drawsku Pomorskim 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

drawskim III 

12.06.2017 r. 2 315 567,00 zł 2 315 567,00 zł 

11. Powiat Świdwiński/Powiatowy Urząd 

Pracy w Świdwinie 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

świdwińskim  III 

13.06.2017r. 1 956 674,00 zł 1 956 674,00 zł 



 

 

 

12. 

Powiat Kamieński/Powiatowy Urząd 

Pracy w Kamieniu Pomorskim 

Aktywizacja osób pozostających bez 

pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy w powiecie 

kamieńskim III 

14.06.2017 r. 1 851 664,00 zł 1 851 664,00 zł 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dn. 19.06.2017 r. 

 


