Regulamin naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek Pracy Działanie 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 - REJESTR ZMIAN
Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Strona tytułowa

Strona tytułowa

Wersja 1.0
Szczecin, dnia 26.01.2017 r.

Wersja 1.1
Szczecin, dnia 03.03.2017 r.

Pkt. 2.3.1

Pkt. 2.3.1

Kwota środków przeznaczona na realizację
projektów pozakonkursowych powiatowych
urzędów pracy na rok 2017 ze środków Funduszu
Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ wynosi
44 795 835,00 zł.

Kwota środków przeznaczona na realizację
projektów pozakonkursowych powiatowych
urzędów pracy na rok 2017 ze środków
Funduszu Pracy w ramach Działania 6.5 RPO
WZ wynosi 44 795 835,00 zł.

Uwaga! WUP w Szczecinie informuje, iż kwota, o
której mowa powyżej jest uzależniona od wartości
algorytmu, który może ulec zmianie po przyjęciu
ustawy budżetowej na rok 2017.
Pkt. 2.3.2

Pkt. 2.3.2

Wnioski o dofinansowanie projektów
pozakonkursowych PUP powinny zostać
przygotowane na wartość zgodną z kwotą
wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określającej
poziom środków Funduszu Pracy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.6 do niniejszego
Regulaminu. Do czasu ostatecznego ustalenia
wysokości kwot środków podziału Funduszu
Pracy przez ministra właściwego ds. pracy na
dany rok budżetowy, wnioski w ramach
przedmiotowego naboru powinny być zgodne
z załącznikiem nr 7.6 do niniejszego
Regulaminu.

Wnioski o dofinansowanie projektów
pozakonkursowych PUP powinny zostać
przygotowane na wartość zgodną z kwotą
wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określającej
poziom środków Funduszu Pracy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.6 do niniejszego
Regulaminu.

Pkt. 3.4.4

Pkt. 3.4.4

[tabela, której wstawienie w tym miejscu nie jest
możliwe]
[wiersz 1]
WSKAŹNIKI REZULTATU
[wiersz 2, kolumna 1]
Nazwa wskaźnika
[wiersz 2, kolumna 2]
Wartość docelowa wskaźników
do zrealizowania w 2017 r.
[wiersz 3, kolumna 1]
Liczba osób pracujących po opuszczeniu
programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (C)

[tabela, której wstawienie w tym miejscu nie jest
możliwe]
[wiersz 1]
WSKAŹNIKI REZULTATU
[wiersz 2, kolumna 1]
Nazwa wskaźnika
[wiersz 2, kolumna 2]
Wartość docelowa wskaźników
do zrealizowania w 2017 r.
[wiersz 3, kolumna 1]
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu (C)

Załączniki, str. 34

Załączniki, str. 34

7.6 Tabela podziału środków Funduszu Pracy

7.6 Tabela podziału środków Funduszu Pracy

