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Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia  

w powiecie lubaczowskim w 2021 roku 

 

 Pismem z dnia 30 grudnia 2020 r. znak: DF.I.4020.9.12.2020.AŁ Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii poinformował Starostę Powiatu Lubaczowskiego o kwocie środków 

Funduszu Pracy ustalonej na 2021 rok na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd 

powiatu. Na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej została przyznana kwota 6 344 707,12 zł. W ramach tej kwoty 

wyodrębniono limity środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 888 438,52 zł na projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Działanie 7.2  Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP (RPO), 

2 371 455,65 zł na projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (POWER). Po odjęciu środków przyznanych na programy 

finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki na zwalczanie bezrobocia 

w ramach podstawowej działalności urzędu to kwota 3 084 812,95 zł. 

Powyższe limity obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy 

budżetowej na 2021 rok.  

Do 28 lutego 2021 r. z przyznanej puli środków wydatkowano 607 601,18 zł na zwalczanie 

bezrobocia w powiecie lubaczowskim. 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych co roku korzysta z możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych 

z rezerwy Funduszu Pracy odpowiadając na ogłaszane przez Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii nabory wniosków o przyznanie tych środków. Jednak w I kwartale 2021r. nie 

ogłoszono jeszcze żadnego naboru wniosków o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy.  

Plan wydatków na poszczególne formy aktywizacji w ramach obowiązujących 

dotychczas limitów przedstawiony jest w załączniku. 

 Pośrednio środkami na zwalczanie bezrobocia są środki Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS). Pismem z dnia 16 grudnia 2020 r. znak: DF.I.4020.37.4.2020.AB 

przyznano dla powiatu lubaczowskiego 500 000 zł ze środków KFS na finansowanie 

w 2021 r. zadań związanych ze szkoleniem pracowników i pracodawcy. Obecnie 

rozpatrywane są wnioski o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawcy w ramach pierwszego naboru wniosków pracodawców. 


