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Strona tytułowa 

Wersja 1.1 

Szczecin, dnia 13 lutego 2017 r. 

Strona tytułowa 

Wersja 1.2 

Szczecin, dnia 24 lutego 2017 r. 

Słownik pojęć, str. 4 

Brak definicji osób długotrwale 
bezrobotnych 

Słownik pojęć, str. 4 

Osoby długotrwale bezrobotne – za osobę 

długotrwale bezrobotną (na potrzeby realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków UE) 

uznaje się: 

 osobę bezrobotną nieprzerwanie przez 
okres ponad 6 miesięcy – w przypadku 
osób w wieku poniżej 25 lat, oraz 

 osobę bezrobotną nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy – w przypadku 
osób w wieku 25 lat i więcej. 

Wiek uczestników projektu jest określany na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Słownik pojęć, str. 4 

Osoby z niepełnosprawnościami - to osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.), a także osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 
231, poz. 1375 z późn. zm.). 

 

Słownik pojęć, str. 4 

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby  
z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn  
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  

 

Pkt 2.3 Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

2.3.1. Ogólna kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w ramach naboru  
nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/17 wynosi 
49 439 953,54 zł. Kwota środków przeznaczona 
na realizację projektów pozakonkursowych 
powiatowych urzędów pracy na rok 2017 ze 
środków Funduszu Pracy w ramach Poddziałania 
1.1.2 PO WER wynosi 36 018 805,00 zł. Kwota 
środków przeznaczona na realizację projektów 
pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy 
na rok 2018 ze środków Funduszu Pracy w 

Pkt 2.3 Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

2.3.1.Ogólna kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w ramach naboru  
nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/17 wynosi 
54 439 953,54 zł. Kwota środków przeznaczona 
na realizację projektów pozakonkursowych 
powiatowych urzędów pracy na rok 2017 ze 
środków Funduszu Pracy w ramach Poddziałania 
1.1.2 PO WER wynosi 36 018 805,00 zł. Kwota 
środków przeznaczona na realizację projektów 
pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy 
na rok 2018 ze środków Funduszu Pracy w 



 
ramach Poddziałania 1.1.2 POWER wynosi  
13 421 148,54 zł. 

ramach Poddziałania 1.1.2 POWER wynosi  
18 421 148,54 zł. 

Pkt 2.3 Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

 2.3.2 

Uwaga! WUP w Szczecinie informuje,  
iż kwoty, o których mowa powyżej są 
uzależnione od wartości algorytmu, który 
może ulec zmianie. 

 

Pkt 2.3 Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

 2.3.2 

Zapis usunięty 

Pkt 2.3 Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

 

2.3.3 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 rok, powiększoną o dodatkowe środki 
przeznaczone na realizację projektów 
pozakonkursowych PUP z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych w roku 2018. 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 7.7 do Regulaminu. 

 

Pkt 2.3 Kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

 

2.3.3 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 rok, 
powiększoną o dodatkowe środki przeznaczone 
na realizację projektów pozakonkursowych PUP 
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
w roku 2018. Wnioski w ramach przedmiotowego 
naboru powinny być zgodne z załącznikiem nr 
7.7 do Regulaminu. 

 

Pkt. 3.1. Termin, forma, miejsce naboru 

3.1.1 Dokumentację aplikacyjną należy złożyć  
do IP PO WER w terminie wskazanym  
w wezwaniu do złożenia wniosków, 
zamieszczonym na stronie internetowej 
 IP PO WER www.wup.pl oraz 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  tj. w dniach  
od 15.02.2017 r. do 28.02.2017 r. 

3.1.2 Wniosek składany jest w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w 
terminie naboru projektów oraz w wersji 
papierowej, podpisanej przez osobę/y 
uprawnioną/e do podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu wnioskodawcy, najpóźniej 
w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru 
projektów, tj. do dnia 06.03.2017 r. 

3.1.6 W przypadku nadania przesyłki u operatora 
innego niż ten, o którym mowa powyżej  

Pkt. 3.1. Termin, forma, miejsce naboru 

3.1.1 Dokumentację aplikacyjną należy złożyć  
do IP PO WER w terminie wskazanym  
w wezwaniu do złożenia wniosków, 
zamieszczonym na stronie internetowej  
IP PO WER www.wup.pl oraz 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl tj. w dniach  
od 15.02.2017 r. do 03.03.2017 r. 

 

3.1.2 Wniosek składany jest w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w 
terminie naboru projektów oraz w wersji 
papierowej, podpisanej przez osobę/y 
uprawnioną/e do podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu wnioskodawcy, najpóźniej 
w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru 
projektów, tj. do dnia 08.03.2017 r. 

http://www.wup.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wup.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.p/


 
(np. pocztą kurierską), wniosek o dofinansowanie 
projektu musi wpłynąć do IP PO WER w terminie  
5 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, tj. 
do dnia 06.03.2017 r. 

3.1.6 W przypadku nadania przesyłki u operatora 
innego niż ten, o którym mowa powyżej  
(np. pocztą kurierską), wniosek o dofinansowanie 
projektu musi wpłynąć do IP PO WER w terminie  
5 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, tj. 
do dnia 08.03.2017 r. 

Pkt. 6.3 Termin rozstrzygnięcia  

IP PO WER szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia naboru przypadnie na  

13.04.2017 r. 

Pkt. 6.3 Termin rozstrzygnięcia 

IP PO WER szacuje, że orientacyjny termin 

rozstrzygnięcia naboru przypadnie na  

18.04.2017 r. 

Załączniki, str. 37 

7.7 Tabela podział środków Funduszu Pracy z 
przeznaczeniem na realizację projektów 
współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 
przez samorządy powiatowe województwa 
zachodniopomorskiego 

Załączniki, str. 37 

7.7 Tabela podział środków Funduszu Pracy z 
przeznaczeniem na realizację projektów 
współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 
przez samorządy powiatowe województwa 
zachodniopomorskiego 

 

 

 


