
~11
:'*,"
"'~

~~~

WOJEWÓDZKI URZAD PRACY
w Bialymstoku

uLPogodna22, 15-354Bialystok,tel. (085)74972 00,fax.74972 09
e-mail:sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl.biciz@wup,wrotapodlasia,pl

www.uP.podlasie.pl

Zalacznik Nr 2 Ido Uchwaly Nr ..'f9...Q9.KJ.O.8...

;~~d~A~~~~m~

..!
URZAD PRACY

" '

-

PROGRAM REGIONALNY

"DROGOWIEC"

Bialystok, marzec 2008 r.

l



1. Cele Programu Drogowiec
l) Aktywizacja spoleczna i zawodowa osób bezrobotnych z województwa podlaskiego

bedacych w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
2) Poprawa zdolnosci zatrudnieniowych beneficjentów Programu,
3) Poprawa stanu oraz modernizacja sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- 2. Koordynatorzy Programu
WUP: Irena Sawicka

Specjalista ds. programów w Wydziale Rynku Pracy

osoby wyznaczone przez Dyrektora PUPPUP:

3. Realizatorzy Programu
Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku,
Samorzady Gmin,
Powiatowe Zarzady Dróg,
Samorzady powiatowe województwa podlaskiego (powiatowe urzedy pracy)
Podlaski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku

4. Uzasadnienie potrzeby realizacji Programu z uwzglednieniem priorytetowych
kierunków regionalnej polityki rynku pracy, w tym zidentyfikowane problemy
wymagajace rozwiazania

Od kilku lat obserwujemy trwala poprawe sytuacji na rynku pracy zarówno w skali
kraju, jak i w województwie podlaskim. Swiadcza o tym ogólne wskazniki charakteryzujace
ogólnopolski i podlaski rynek pracy. W koncu 2006 r. w gospodarce narodowej Podlasia
pracowalo l 394,4 tys. osób, co stanowilo 56,2% osób w wieku produkcyjnym i w
porównaniu do konca roku poprzedniego nastapil wzrost o 1,7%. Na Podlasiu w strukturze
pracujacychdominujesektoruslugowy- 45,4%Gegoudzialzmniejszasie),natomiastudzial
sektora przemyslowego rosnie i wynosi 19,3%. Zwieksza sie tez liczba pracujacych.
Przecietne zatrudnienie2 w sektorze przedsiebiorstw wzroslo w stosunku do roku 2006 o
1,5% i wynioslo 94,8 tys. osób. Wzrost dotyczyl zatrudnienia w sektorze prywatnym (o 2,1%)
przy jednoczesnym spadku zatrudnienia w sektorze publicznym (o 2,9%). Na poprawe
sytuacji na rynku pracy ma wplyw wzrost aktywnosci zawodowej3 ludnosci województwa.
W III kwartale 2007 r. liczba aktywnych zawodowo wyniosla 499 tys. osób i byla wyzsza o
5,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nastapil wzrost wskaznika
aktywnosci zawodowej osób powyzej 15 roku zycia (o 0,4 punktu) oraz wskaznika
zatrudnienia (o 0,8 punktu), i nalezy dodac, ze oba te wskazniki przewyzszaja srednia
krajowa.

Pomimo, iz dane statystyczne wskazuja, ze woj. podlaskie prezentuje sie korzystnie na
tle kraju, to nadal bezrobocie jest wysokie i pozostaje podstawowym problemem podlaskiego
rynku pracy, zwlaszcza, ze jest to rynek mocno zróznicowany zarówno pod wzgledem
terytorialnym, jak i strukturalnym, o wyraznych cechach dysproporcji. W koncu 2007 roku
bezrobotni zarejestrowani4 w urzedach pracy województwa podlaskiego w liczbie 48,8 tys.

1 Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2007, Urzad Statystyczny w Bialymstoku, Bialystok 2007
2Komunikat o sytuacji spoleczno- gospodarczej województwa podlaskiego nr 12/2007, Urzad Statystyczny w
Bialymstoku, Grudzien 2007
3Aktywnosc ekonomiczna ludnosci w województwie podlaskim w III kwartale 2007 r., Urzad Statystyczny w
Bialymstoku, Bialystok grudzien 2007
4 PodlaskiRynekPracygrudzien2007,WojewódzkiUrzadPracyw Bialymstoku,Bialystokgrudzien2007
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osób stanowili 10,7% ludnosci aktywnej zawodowo (przed rokiem 13,3%). Niepokojaca
cecha podlaskiego rynku pracy jest poglebianie sie niekorzystnych tendencji w strukturze
bezrobotnych. Dotyczy to przede wszystkim utrzymywania sie wysokiego (prawie 62%)
udzialu osób dlugotrwale bezrobotnych, zwiekszania sie udzialu osób bez kwalifikacji
zawodowych (32% ogólu zarejestrowanych), a takze osób bezrobotnych powyzej 50 roku
zycia (okolo 22%). Osoby mlode do 25 roku zycia stanowia 20,9% wszystkich bezrobotnych.

Przedmiotowy program jest adresowany do osób dlugotrwale bezrobotnych, gdyz
bezrobocie dlugotrwale na stale wpisalo sie w obraz rynku pracy województwa podlaskiego. W
ciagu minionego roku liczba dlugotrwale bezrobotnych, tj. osób pozostajacych bez pracy
ponad 12 m-cy (liczac lacznie w ciagu ostatnich 2 lat) zmniejszyla sie o ponad 9 tys., a ich
udzial o 1,7 punktu, jednak jest to nadal najliczniejsza i najtrudniejsza do zaktywizowania
kategoria osób bezrobotnych. W koncu 2007r. stanowily one w liczbie 30,2 tys. osób prawie
62% ogólu bezrobotnych. Z dlugoscia pozostawania bez pracy scisle wiaze sie poziom
wyksztalcenia. Im nizszy poziom wyksztalcenia tym wieksze zagrozenie dlugotrwalym
bezrobociem. Osoby z wyksztalceniem zasadniczym zawodowym i nizszym stanowily ponad
58% ogólu bezrobotnych.

ProponowanyProgram wpisuje sie w zalozenia Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 r
w odniesieniu do Priorytetu l Wzrost zatrudnienia i Priorytetu 3 Wyrównywanie szans i
przeciwdzialanie dyskryminacji w dostepie do pracy i edukacji, skierowanym na m.in. osoby
dlugotrwale bezrobotne oraz Krajowego Planu Dzialan na rzecz Zatrudnienia na rok 2008
Kierunek dzialan 4: Aktywizacja osób z grup znajdujacych sie w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, Zadanie 4.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci
zawodowej w regionie, jak i Regionalnego Planu Dzialan na rzecz Zatrudnienia na rok 2008
Priorytet I. Wzrostzatrudnienia, Dzialanie 2. Aktywizacja zawodowa priorytetowych grup osób
bezrobotnych wymagajacych wsparcia, Zadanie 2.1 Realizacja programów regionalnych
"Prewencja na start ", " Drogowiec", "Kwalifikacje i zatrudnienie" w odniesieniu do
priorytetowych grup bezrobotnych wymagajacych wsparcia.

Nalezy dodac, ze 'Program "DROGOWIEC" od 4 lat jest realizowany na terenie
województwa podlaskiego, a doswiadczenia zdobyte podczas realizacji poprzednich jego edycji
swiadczao potrzebie kontynuacji przedsiewziecia.

Dotychczas podejmowane dzialania w ramach Programu przyniosly wiele wymiernych
efektów, z których najwazniejszym jest poprawa zatrudnialnosci dlugotrwale bezrobotnych.
W ramach poprzednich edycji programu zaktywizowano 356 mezczyzn dlugotrwale
bezrobotnych natomiast efektywnosc Programu realizowanego w roku 2006 osiagnela poziom
40% (podczas gdy w roku 2005 tylko 13,5%) i nalezy uznac, ze jest to dobry rezultat w
odniesieniu do tak trudnej grupy osób bezrobotnych. Ponadto waznym rezultatem realizacji
kolejnych edycji Programu jest uzyskanie wyraznej poprawy stanu dróg, chodników, terenów
lezacych w pasie dróg publicznych, co w konsekwencji wplywa na poprawe bezpieczenstwa
uzytkowników ruchu drogowego.

5. Opis Programu
Realizacja Programu obejmuje okres od 15 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i

bedzie odbywala sie poprzez realizacje projektów lokalnych samorzadów powiatowych, które
zlozyly projekty.

Program skierowany jest do osób dlugotrwale bezrobotnych, tj. pozostajacych w
rejestrach powiatowego urzedu pracy lacznie przez okres ponad 12 miesiecy w okresie
ostatnich 2 lat, z wylaczeniem okresów odbywania stazu i przygotowania zawodowego w
mIeJSCU pracy.

Zaklada sie, ze w ramach Programu zostanie zaktywizowanych 156 osób, zgodnie z
deklaracjami PUP oraz zapotrzebowaniem Podlaskiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w
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Bialymstoku. Ponizsza tabela przedstawia liczbe osób przewidzianych do objecia Programem
w poszczególnych powiatach.

-

Podstawe prawna dla wszystkich dzialan podejmowanych w ramach Programu stanowia
regulacje przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001z póznozm.).

Osoby bezrobotne zostana zatrudnione w Gminach wytypowanych przez Podlaski
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku, które potwierdzily mozliwosc udzialu w
Programie oraz Powiatowych Zarzadach Dróg w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych przy pracach majacych na celu poprawe bezpieczenstwa na drogach
wojewódzkich i gminnych poprzez ich uporzadkowanie i modernizacje. Na tworzonych
miejscach pracy zatrudnieni zostana bezrobotni mezczyzni wytypowani przez powiatowe
urzedy pracy, mieszkajacy na terenie lub w poblizu gminy objetej dzialaniami
podejmowanymi w ramach przedsiewziecia.

6. Zakres odpowiedzialnosci partnerów Programu:

Woiewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku (WUP):

przygotowanie Programu regionalnego,
koordynacja Programu,
opracowanie wzorów sprawozdan skladanych przez powiatowe urzedy pracy (w polowie
okresu realizacji - Zalacznik Nr 3 oraz koncowego - Zalacznik Nr 4) ,
monitoring realizacji Programu na szczeblu wojewódzkim,
przygotowanie sprawozdan z realizacji Programu,
dokonanie analizy realizacji Programu uwzgledniajacej realizacje harmonogramu,
rzeczywiste koszty oraz poziom osiagniecia planowanego celu,
upowszechnienie wyników analizy realizacji Programu;

Samorzady Gmin:

- zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dla beneficjentów projektu

4

PUP Liczba osób przewidziana do objecia
Proe:ramem

Augustów 6
Bialystok 6
Bielsk Podlaski 15
Gra,iewo 2
Hainówka 20
Kolno 12
Lomza 15
Monki 6
Sejny 20
Siemiatycze 11
Sokólka 12
Suwalki 21

Wysokie Mazowieckie 5
Zambrów 5
Oe:ólem: 156
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Powiatowe Zarzady Dróg:
- zorganizowanie stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych dla beneficjentów

projektu;

Samorzady powiatowe województwa podlaskiego
prowadzenie lokalnej kampanii informacyjnej,
rekrutacja uczestników projektu
zawarcie umów z organizatorami robót publicznych i prac interwencyjnych,
przesylanie do WUP sprawozdan z realizacji projektu w polowie okresu jego realizacji
oraz koncowego,
finansowanie stanowisk pracy z Funduszu Pracy,
koordynacja Programu na szczeblu powiatu,
biezace informowanie WUP o wystapieniu zagrozen osiagniecia celów realizowanych
projektów lokalnych, w szczególnosci dotyczacych przekroczenia terminów lub kosztów
realizacji,
zbadanie efektywnosci realizowanych projektów lokalnych po uplywie 3 miesiecy od
zakonczenia realizacji Programu,
dokonanie analizy (po zbadaniu efektywnosci) obejmujacej poniesione koszty, poziom
realizacji celu oraz wykonanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadan.

Podlaski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Bialvmstoku:
ustalenie ilosciowe zapotrzebowania na pracowników drogowych,
wstepne ustalenie z wytypowanymi Gminami mozliwosci zatrudnienia zgodnie z
okreslonym zapotrzebowaniem,
przygotowanie informacji dotyczacej zakresu rzeczowo - finansowego prac
wykonanych przez beneficjentów Programu na drogach wojewódzkich.

7. Kwota srodków przeznaczona na wspólfinansowanie Programu ze srodków
Funduszu Pracy bedacych w dyspozycji Samorzadu Województwa Podlaskiego

Kwota srodków FP bedaca w dyspozycji samorzadu województwa przeznaczona na
wspólfinansowanie projektów lokalnych realizowanych w ramach Programu wynosi
1.137.100,00 zl.
Podzial srodków Funduszu Pracy na poszczególne samorzady powiatowe (zgodnie ze
zlozonymi przez starostów wnioskami o wspólfinansowanie realizacji projektów lokalnych ze
srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa) orzed .. . .
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PUP Kwota srodków FP z rezerwy samorzadu
wo.iewództwa (w zl)

Augustów 47.052,00
Bialystok 46.400,00
Bielsk Podlaski 114.422,00
Grajewo 15.684,00
Hajnówka 77.760,00
Kolno 94.104,00
Lomza 117.630,00
Monki 46.600,00
Sejny 156.840,00
Siemiatycze 86.262,00
Sokólka 93.600,00
Suwalki 162.536,00



8. Harmonogram realizacji Programu wedlug projektów lokalnych

Program bedzie realizowany w okresie od 15 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów samorzadów powiatowych
(powiatowych urzedów pracy) województwa podlaskiego, wedlug zalacznika Nr 1.

~- .
9. Planowane wskazniki realizacji Programu

Planowane wskazniki realizacji projektów lokalnych samorzadów powiatowych
(powiatowych urzedów pracy) województwa podlaskiego zawiera zalacznik Nr 2.

10. Monitoring realizacji Programu

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie
i koordynowanie Programu na poziomie regionalnym, pozostali Partnerzy beda ponosili
odpowiedzialnosc za prawidlowa realizacje Programu w zakresie realizowanych projektów
lokalnych i zadan.
W trakcie realizacji Programu beda badane postepy jego realizacji:

w polowie okresu realizacji - do dnia 12 wrzesnia 2008 r. powiatowe urzedy pracy zloza
sprawozdanie do Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku z przebiegu realizacji
projektu za okres od poczatku realizacji do dnia 31.08.2008 r. obejmujace informacje
dotyczace liczby osób skierowanych do udzialu w projekcie, form i okresu aktywizacji,
zaangazowanych srodków FP, zgodnie z Zalacznikiem Nr 3;
po zakonczeniu realizacji Programu - do dnia 15.01.2009 r. powiatowe urzedy pracy
przygotuja sprawozdanie koncowe z realizacji projektu za caly okres realizacji w zakresie
obejmujacym liczbe osób objetych projektem, formy i okres aktywizacji, wydatkowane
srodki FP, zgodnie z Zalacznikiem Nr 4.

W sytuacji wystapienia zagrozen osiagniecia celów Programu, w szczególnosci
dotyczacych przekroczenia terminów lub kosztów realizacji, zostana podjete, w porozumieniu
z powiatowym urzedem pracy, którego zagrozenia dotycza, dzialania zmierzajace do
rozwiazania zaistnialych problemów, umozliwiajace osiagniecie zalozonych celów.

W przypadku przekroczenia kosztów realizacji projektu - kwota wspólfinansowania
projektu ze srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa, nie ulegnie. . .
zmIanIe.

Podlaski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku przekaze do Wojewódzkiego
Urzedu Pracy w Bialymstoku informacje na temat zakresu finansowo - rzeczowego prac
wykonywanych przez beneficjentów Programu na drogach wojewódzkich - do dnia 15
stycznia 2009 r.

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, na podstawie sprawozdan powiatowych
urzedów pracy oraz informacji Podlaskiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Bialymstoku,
opracuje sprawozdanie koncowe z realizacji Programu regionalnego - do dnia 20 stycznia
2009 r.
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Wysokie Mazowieckie 39.210,00
Zambrów 39.000,00
02ólem: 1.137.100,00



11. Procedury zamkniecia Programu

-

Program zostanie poddany ewaluacji - po uplywie 3 miesiecy od zakonczenia realizacji
Programu Powiatowe Urzedy Pracy zbadaja efektywnosc realizowanych projektów lokalnych
poprzez sprawdzenie, ile osób w wyniku ich realizacji uzyskalo zatrudnienie na
niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o prace, rozpoczelo dzialalnosc
gospodarcza lub stalo sie wspólzalozycielami podmiotu gospodarczego. Ponadto przesla do
WUP analizy obejmujace poniesione koszty, poziom realizacji celu oraz wykonanie
harmonogramu realizacji poszczególnych zadan w ramach projektu - do dnia 15 kwietnia
2009 r.

Po zbadaniu efektywnosci realizowanych projektów lokalnych oraz w oparciu o
przeslane przez PUP analizy i sprawozdania koncowe, Wojewódzki Urzad Pracy w
Bialymstoku dokona analizy realizacji Programu, uwzgledniajac realizacje harmonogramu,
rzeczywiste koszty oraz poziom osiagniecia planowanego celu poprzez porównanie
planowanych wskazników realizacji Programu z faktycznie uzyskanymi.

Wyniki analizy zostana przekazane partnerom uczestniczacym w realizacji Programu
oraz zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku.

~
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Zalacznik Nr 1
H__armonogram realIZacJI Programu wedlu!!: pro.iektów lokalnych

Wydatki

Kwota FP z'c
"=,,:a::

Srodki wlasne z SrodkiStarosta! .CI.- Laczny koszt rezerwyN =
Zadania Okres realizacji Cj ....

PUP ._ fil realizacji FP powiatu Partnerów samorzadu
Cj (zl) (zl) (zl) województwa=

(zl)

Augustów
15.04.2008 r.-

Roboty publiczne - 31.12.2008 r. 6 47.052,00 - - 47.052,00

Bialystok Roboty publiczne
Maj-listopad

6 46.400,00 46.400,00-
2008

Roboty publiczne
15.04.2008 r. -

14 110.758,00 110.758,00- 31.12.2008 r.
- -

Bielsk Podlaski
15.04.2008 r. -

Prace interwencyjne - 31.12.2008 r. l 7.987,00 - 4.323,00 3.664,00

Grajewo Roboty publiczne
01.05.2008 r.-

2 15.684,00 15.684,0031.12.2008 r.

Hajnówka Roboty publiczne
kwiecien 2008r. -

20 155.520,00 77.760,00 77.760,00grudzien 2008r.
-

Kolno Roboty publiczne
15.04.2008-

12 94.104,00 94.104,0031.12.2008
- -

Lomza Roboty publiczne
01.05.2008 -

15 117. 630 zl 117.630,0031.10.2008
- -

Monki Roboty publiczne
15.04.2008 -

6 46.600,00 46.600,0031.12.2008
- -

Promocja,rekrutacja,grupowe 15.04.2008-
poradnictwozawodowei 31.05.2008 20 - - - -

Sejny posrednictwo pracy
Roboty publiczne (organizacja) od 15.04.2008

20 156.840,00 156.840,00do 31.11.2008
- -
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Siemiatycze Roboty publiczne
15.04.2008 -

11 86.262,00 86.262,0031.12.2008
- -

15 kwiecien -
Sokólka Roboty publiczne 31.12.2008 12 96.200,00 - 2.600,00 93.600,00

Akcja informacyjna, rekrutacja Kwiecien - czerwiec
21

i selekja 2008
- - - -

Suwalki Roboty publiczne (organizacja i Kwiecien-grudzien 21 162.536,00 O O 162536,00
refundacja) 2008
Zakonczenie i rozliczenie Grudzien 2008
projektu

- - - - -

Akcjainformacyjna,rekrutacja Kwiecien2008 5 - - - -
i selekcja

Wysokie Organizacjarobót publicznych
maj-pazdziernik 2008 5 39.210,00 39.210,0Mazowieckie na tereniegmin.

- -

Zakonczeniei rozliczenie Listopad- grudzien
2008

- - - - -

Zambrów Robotypubliczne
15.04.2008r.- 5 40.000,00 1.000,00 39.000,0031.12.2008r.

-

02ólem: 156 1.222.783,00 77.760,00 7.923,00 1.137.100,00
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Zalacznik Nr 2
Pl kaznild realizacii P

*koszt uczestnictwa -planowany koszt calkowity projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika konczacego projekt,
** wskaznik efektywnosci kosztowej -planowany koszt calkowity projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika konczacego projekt, który w jego wyniku uzyskal
zatrudnienie na niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o prace, rozpoczal dzialalnosc gospodarcza lub stal sie wspólzalozycielem podmiotu gospodarczego,
***wskaZDikefektywnosci zatrudnieniowej - planowany udzial procentowy osób zatrudnionych lub rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza po zakonczeniu projektu w
liczbie wszystkich uczestników.

7

- -----.. --- ...... - -...----

Starosta/
Koszt uczestnictwa * Wskazniki efektywnosci

PUP Zadania Kosztowej w zl/osobe**
Zatrudnieniowej

Ogólem w tym FP w % ***
Ogólem w tym FP Ogólem

Augustów Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 47.052,00 47.052,00 10%

Bialystok Roboty publiczne 7.733,33 7.733,33 46.400,00 46.400,00 17%

Ogólem Projekt w tym: 7916,30' 7 628, 10 13 844,80 13 844,00 53,3 %
Bielsk Podlaski l. Roboty publiczne 7911,30 7911,30 13 844,80 13 844,00 57,1%

2. Prace interwencyjne 7 776,00 3 664,00 O O 0,00 %
Grajewo Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 15.684,00 15.684,00 50%

Hajnówka Roboty publiczne 7.776,00 7.776,00 15.552,00 15.552,00 50%
Kolno Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 15.684,00 15.684,00 50%
Lomza Roboty publiczne 7.842,00 7 842,00 39.210,00 39.210,00 20%
Monki Roboty publiczne 7.767,00 7.767,00 15.533,33 15.533,33 50%
Sejny Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 15.684,00 15.684,00 50%
Siemiatycze Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 15.684,00 15.684,00 50%
Sokólka Roboty publiczne 8.016,66 7.800,00 16.033,33 15.600,00 50%
Suwalki Roboty publiczne 7.739,81 7.739,81 14.776,00 14.776,00 50%

Wysokie
Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 13.070,00 13.070,00 50%

Mazowieckie
Zambrów Roboty publiczne 8.000,00 7.800,00 20.000,00 18.000,00 40%

Ogólem: 7.845,93 7.795,58 21.729,10 21.555,23 42,16



Zalacznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji projektu lokalnego w ramach Programu regionalnego
"Drogowiec" - w polowie okresu realizacji projektu

- Starostal
PUP

Forma
wsparcia

Liczba osób
skierowanych
do udzialu w
projekcie

Okres
aktywizacji

(od-do)

Kwota zaangazowanych
srodków FP (zl)

Ogólem I przyznana z
50% rezerwy
samorzadu
wO.iewództwa

Uwagi: (dot. w szczególnosci zgodnosci z przyjetym harmonogramem realizacji projektu,
przekroczenia kosztów, trudnosci wystepujacych w trakcie realizacji projektu)

r )



Zalacznik Nr 4

Sprawozdanie koncowe z realizacji projektu lokalnego w ramach Programu
regionalnego "Drogowiec"

- Starosta/
PUP

Forma
wsparcia

Liczba osób

objetych
projektem

Okres
aktywizacji

(od-do)

Kwota wydatkowanych
srodków FP zl

Ogólem przyznana z
50% rezerwy
samorzadu
województwa

,
.

Zakres prac wykonywanych przez beneficjentów projektu:

Uwagi: (dot. w szczególnosci zgodnosci z przyjetym harmonogramem realizacji projektu,
przekroczenia kosztów, trudnosci wystepujacych w trakcie realizacji projektu)

Popularyzacja wyników i propozycje w zakresie wykorzystania doswiadczen nabytych w
toku realizacji projektu, rekomendacje:

J'

1j r I


