Załącznik 2. Do Raportu Rocznego z Realizacji SRWP do 2020 Roku.
Zestawienie programów i planów rozwojowych, komponentów programów ponadregionalnych i krajowych,
realizowanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Samorządowe Jednostki Organizacyjne

Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Departament Zdrowia

"Kierunki promocji
zdrowia i profilaktyki
chorób w
2013-2016
województwie
podlaskim na lata 20132016"

Budżet
Województwa
Podlaskiego

Dokument „Kierunki promocji zdrowia i
profilaktyki chorób w województwie
podlaskim” jest dokumentem o
charakterze operacyjnym
przedstawiającym nowoczesne i zgodne z
zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia
podejście do planowanych działań z
zakresu polityki zdrowotnej, promocji
zdrowia i profilaktyki chorób mających na
celu poprawę stanu zdrowia populacji.
Dokument został opracowany w oparciu o
rozeznane potrzeby zdrowotne populacji
województwa podlaskiego. Przedstawia
analizę stanu zdrowia mieszkańców
województwa podlaskiego, która została
przeprowadzona na podstawie
wskaźników zalecanych do tego typu ocen
i stanowi „bilans otwarcia” w obszarze
oceny sytuacji zdrowotnej i potrzeb
zdrowotnych w województwie podlaskim.
Przeprowadzona analiza pozwala na
zaplanowanie skutecznych działań
interwencyjnych w populacji, a także
zaplanowania ich monitorowania i oceny.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie przedstawiają planowane do
podjęcia interwencje w obszarze promocji
zdrowia i profilaktyki chorób
najskuteczniejszych w populacji
województwa podlaskiego,







Liczba przeprowadzonych
kampanii społecznych z zakresu
promocji zdrowia wśród
społeczeństwa
Liczba uczestników
przeprowadzonych kampanii
społecznych z zakresu promocji
zdrowia
Liczba podmiotów leczniczych
nadzorowanych przez
Województwo Podlaskie, w
których przeprowadzono ocenę
jakości świadczeń zdrowotnych

Cel strategiczny 3. Jakość
życia:
Cel operacyjny:
 3.1 Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów Plan
demograficznych
rozwojowy
 3.3 Poprawa stanu
zdrowia
społeczeństwa oraz
bezpieczeństwa
publicznego.
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

najefektywniejsze z perspektywy
ponoszonych kosztów, a także z
perspektywy oceny skutków ich
prowadzenia i finansowania ze środków
publicznych

"Kierunki rozwoju w
zakresie ochrony
zdrowia w
województwie
podlaskim"

W opracowaniu

W opracowaniu

W opracowaniu

W opracowaniu

W opracowaniu

Plan
rozwojowy

Realizacja Planu nie
wpływa bezpośrednio na
realizację celów i
wskaźników Strategii

Plan
rozwojowy

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

Plan promocji
województwa

2015

Budżet
Województwa

Promocja walorów i możliwości
rozwojowych województwa to jedno z
zadań wykonywanych przez Samorząd
Województwa Podlaskiego na mocy
Ustawy o Samorządzie Województwa z
dnia 5 czerwca 1998 r. (art. 11 oraz art.
41).
Roczne plany promocji województwa
przygotowywane są przez Referat
Promocji w oparciu o § 72 pkt 1) lit. a)
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.
Plan promocji województwa na rok 2015
zawiera zestawienie najważniejszych
przedsięwzięć o charakterze
promocyjnym, które realizowane będą w
roku bieżącym przez poszczególne
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Typ

Podobnie, jak w latach minionych działania
promocyjne zorientowane są na
upowszechnianie pozytywnego wizerunku
regionu wśród potencjalnych odbiorców
jego oferty.

Zasady komunikacji
marki Województwa
Podlaskiego

2015-2018

Budżet
Województwa

Dokument jest efektem licznych analiz
przeprowadzonych przez międzynarodowy
koncern badawczy Millward Brown we
współpracy z Referatem Promocji UMWP,
a jego celem jest określenie zasad
komunikowania marki Województwa
Podlaskiego w perspektywie najbliższych
lat. Przesłanek do określenia
przedmiotowych zasad dostarczyły m.in.:
rekomendacje zawarte w dokumentach
programowych województwa podlaskiego,
analiza działań komunikacyjnych marki
prowadzonych w latach 2010-2014
(przede wszystkim kampanie telewizyjne),
zidentyfikowanie szans i barier
wizerunkowych na podstawie
ogólnopolskiego reprezentatywnego
sondażu „Wizerunek Województwa
Podlaskiego”, przeprowadzonego w
październiku 2014 r., czy spotkanie
warsztatowe z udziałem przedstawicieli
środowisk twórczych i biznesowych
Województwa Podlaskiego, na którym
omawiano kwestie tożsamości regionu,
dominujące narracje na jego temat oraz
mocne i słabe punkty Podlaskiego.




Ogólnopolskie badania sondażowe
nt. wizerunku województwa
podlaskiego.

Realizacja założeń
dokumentu nie
wpływa
bezpośrednio na
realizację celów i
wskaźników
Strategii

Plan
rozwojowy

Departament Edukacji Sportu i Turystyki
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Wieloletni Program
Rozwoju Bazy
Sportowej
Województwa
Podlaskiego

Okres realizacji

Program
realizowany jest
cyklicznie, na
każdy rok MSiT
ustala wysokość
środków
przeznaczonych
na inwestycje.

Źródło
finansowania

Środki
Ministerstwa
Sportu i Turystyki
w ramach
Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Opis

Dofinansowaniem w ramach Programu
objęte mogą być zadania inwestycyjne
polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektów sportowych, tj. sale
gimnastyczne, hale sportowe, boiska
wielofunkcyjne, obiekty lekkoatletyczne i
pływalnie.

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)





Liczba nowopowstałych obiektów
sportowych
Liczba zmodernizowanych
obiektów sportowych

Realizacja programu
nie wpływa
bezpośrednio na
realizację celów i
wskaźników
Strategii

Typ

Program
rozwojowy

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Program “Podlaskie
Otwarte” do 2020 roku
(trwają konsultacje
dokumentu)

2015-2020

Wiele źródeł
finansowania,
m.in. fundusze
europejskie,
dotacje rządowe

Program zakłada spójny plan priorytetów i
działań, które doprowadzą do realizacji
przyjętej wcześniej strategii do 2020 r. w
celu OTWARTE.
Cele operacyjne programu:
I.
Rozwój współpracy
międzynarodowej i
transgranicznej, zwłaszcza z
Białorusią, państwami
bałkańskimi i innymi państwami
wschodnimi
II.

III.

Tworzenie dobrych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości
opartej o lokalny potencjał
kulturowy i kreatywny
Rozwój kapitału społecznego
poprzez zwiększenie poziomu
partycypacji obywateli
województwa w tworzenie i
realizację polityk publicznych
oraz integrację środowisk
wewnątrz województwa.











Liczba sieci
współpracy
transgranicznej
Liczba nowych umów
dotyczących
współpracy w
ramach EWT
Liczba nowych umów
pomiędzy władzami
samorządowymi
Liczba nowych
wspólnych
projektów
ponadregionalnych
Liczba nowych
projektów
międzynarodowych
Liczba podmiotów
uczestniczących w
sieciach współpracy
międzynarodowe
Wielkość rocznego
ruchu
transgranicznego na
przejściach
granicznych z
Białorusią

Cel strategiczny 1
Konkurenczjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
 Cel operacyjny 1.2
Wzrost
innowacyjności
podlaskich
przedsiębiorstw
 Cel operacyjny 1.4
Kapitał społeczny
jako katalizator
procesów
rozwojowych
Cel strategiczny 2
Powiązania krajowe i
międzynarodowe
 Cel operacyjny 2.1
Aktywność
podlaskich
przedsiębiorstw na
rynku
ponadregionalnym

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Programu współpracy
Samorządu
Województwa
Podlaskiego z
organizacjami

Okres realizacji

2015 (roczny
plan)

Źródło
finansowania

Budżet
Województwa
Podlaskiego

Opis

Roczny plan realizacji zadań publicznych
należących do Województwa Podlaskiego
w formie:
1. Finansowej – zlecanie zadań
publicznych należących do

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)
 Wskaźnik
atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa
 Udział sprzedaży
eksportowej w
sprzedaży ogółem
 Odsetek osób
bezrobotnych do 25
roku życia
 Nowo
zarejestrowane
podmioty gospodarki
narodowej w REGON
 Liczba uzyskanych
patentów przez
jednostki naukowe i
przedsiębiorstw
 Liczba podmiotów
trzeciego sektora na
10 tys. Mieszkańców
 Liczba zwiedzających
muzea i wystawy na
1000 mieszkańców
 Uczestnicy imprez na
1000 ludności,
- zwiedzający galerie
sztuki na 1000
mieszkańców
 Widzowie w kinach
na 1000
mieszkańców


Liczba podmiotów
gospodarki
narodowej w
rejestrze REGON

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)







Typ

Cel operacyjny 2.2
Poprawa
atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa
Cel operacyjny 2.3
Rozwój partnerskiej
współpracy
transgranicznej
Cel operacyjny 2.4
Rozwój partnerskiej
współpracy
międzyregionalnej

Cel strategiczny 1.
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.4
Kapitał społeczny

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

pozarządowymi oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy dnia 24
kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie w 2015
roku.

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

2.

Województwa Podlaskiego do
wykonania organizacjom
pozarządowym,
Pozafinansowej – współorganizacja,
prowadzenie konsultacji społecznych.
Program w poszczególnych
priorytetach realizują departamenty
UMWP i jednostki organizacyjne:
ROPS, WUP, Instytucje Kultury
Województwa Podlaskiego.
Priorytety programu (zadania
publiczne):
a) ochrona i promocja zdrowia
b) działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
c) pomoc społeczna
d) przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym
e) kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
f) podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
g) działalność na rzecz
mniejszości narodowych i
etnicznych zamieszkujących
na terenie województwa
podlaskiego poprzez
wspieranie inicjatyw
kulturalnych
h) turystyka i krajoznawstwo
i) ratownictwo i ochrona
ludności

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)
 Liczba podmiotów
trzeciego sektora na
10 tys. mieszkańców
 Liczba zwiedzających
muzea i wystawy na
1000 mieszkańców
 Uczestnicy imprez na
1000 ludności
 Zwiedzający galerie
sztuki na 1000
mieszkańców

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

jako katalizator
procesów
rozwojowych
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Typ

j)

wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
k) ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
l) promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z
pracy
m) upowszechnianie wiedzy
ekonomicznej i promocja
przedsiębiorczości
n) rozwój społeczeństwa
obywatelskiego
Wojewódzki Urząd Pracy


Podlaska Strategia
2006-2015
Zatrudnienia do 2015 r.,

Środki krajowe,
EFS

Strategia została przygotowana jako

inicjatywa własna Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Białymstoku w ramach wsparcia
eksperckiego projektu „Wsparcie
techniczne dla instytucji programujących

inicjatywy własne w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego” Phare 2003; jest
strategią sektorową SRWP do 2020 r. w
obszarze zatrudnienia i rozwoju zasobów
ludzkich; Została przyjęta uchwałą Sejmiku
Woj. Podlaskiego Nr XL/531/06 dnia
23.10.2006 r.


Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
Nakłady na
działalność
badawczą i
rozwojową w %PKB,
w tym wielkość
nakładów sektora
prywatnego









Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL
(ogółem, wg miejsca
zamieszkania, płci)
Współczynnik aktywności
zawodowej ludności w wieku 15
lat i więcej wg BAEL
Wskaźnik bezrobocia młodych (1524 lata) wg BAEL
Stopa bezrobocia
(rejestrowanego, BAEL)
Bezrobotni wyrejestrowani z
tytułu podjęcia pracy
Wskaźnik płynności rynku pracy
Liczba zatrudnionych w ramach
nietypowych form zatrudnienia
Praca nierejestrowana
Liczba podmiotów, które
rozpoczęły działalność
innowacyjną

Cel strategiczny 1.
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
 Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
region.


Program

Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)




















Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Liczba osób korzystających z
dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej
Odsetek osób korzystających z
Internetu - wskaźnik zatrudnienia
kobiet wg BAEL
% Osób bezrobotnych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku
pracy
Liczba osób objętych programem
zatrudnienia socjalnego
Liczba nowopowstałych Centrów
Integracji Społecznej i Klubów
Integracji Społecznej
Odsetek osób niepełnosprawnych
uczestniczących w programach
aktywizacji zawodowej i
społecznej
Stopa ponownego zatrudnienia
osób objętych programami
integracji zawodowej i społecznej
Odsetek młodzieży objętej
programami edukacyjnymi i
programami zapobiegania
bezrobociu
Wykształcenie ludności w wieku
15 lat i więcej
Liczba osób, które skorzystały z
projektów stypendialnych
Udział szkół z dostępem do
Internetu według poziomu
kształcenia
Współczynnik skolaryzacji brutto
Poziom wykształcenia nauczycieli
Liczba szkół zatrudniających
szkolnego doradcę zawodowego
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)



















Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Liczba powstałych
partnerstw/porozumień
Liczba uczestników powstałych
partnerstw/porozumień
Liczba i % bezrobotnych
zamieszkałych na wsi
Wykształcenie ludności wiejskiej w
wieku 15 lat i więcej wg BAEL
Zatrudnieni w rolnictwie (bez
rolników indywidualnych)
Pracujący w rolnictwie
indywidualnym
Odsetek mieszkańców obszarów
wiejskich zatrudnionych poza
rolnictwem
Liczba miejsc noclegowych w
gospodarstwach
agroturystycznych
Wskaźnik bezrobocia na obszarach
wiejskich wg BAEL
Liczba agencji zatrudnienia
Liczba instytucji szkoleniowych
Efektywność agencji zatrudnienia
(w osobach)
Liczba zatrudnionych osób na
kluczowych stanowiskach w
urzędach pracy, w tym:
 Pośredników pracy
 Doradców zawodowych
Liczba przeszkolonych
pracowników publicznych służb
zatrudnienia, w tym:
 Pośredników pracy
 Doradców zawodowych
Liczba osób, które skorzystały z
różnych form pośrednictwa pracy
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Opis

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)









Podlaski Regionalny
Plan Działań na rzecz
Zatrudnienia na 2015 r.
– w trakcie
opracowania

corocznie

Środki krajowe,
EFS

Regionalny plan działań na rzecz
zatrudnienia jest przygotowywany
corocznie od 2005 roku, na okres 1 roku,
jako część operacyjna PSZ do 2015 r.,
przyjmowany Uchwałą Zarządu Woj.
Podlaskiego





Liczba nowo
zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
Nakłady na
działalność
badawczą i
rozwojową w %PKB,
w tym wielkość
nakładów sektora
prywatnego
Wskaźnik
zatrudnienia osób w
wieku 20-64 (wg
BAEL).



Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Liczba osób, które skorzystały z
różnych form poradnictwa i
informacji zawodowej w
publicznych służbach zatrudnienia
Liczba osób skierowanych do
pracy za granicę
Liczba zrealizowanych ofert pracy
za pośrednictwem Eures
Liczba zadań zleconych agencjom
zatrudnienia

Wskaźnik aktywności lokalnych
rynków pracy (roczne odpływy z
tytułu podjęcia pracy do średniej
rocznej liczby bezrobotnych
zarejestrowanych w pup)

Cel strategiczny 1.
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczośc
 Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
region.
Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Plan
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku


Strategia Polityki
Społecznej
Województwa
Podlaskiego do roku
2020

Do roku 2020

Budżet państwa,
środki finansowe
samorządu
województwa,
powiatów i gmin,
środki zewnętrzne
funduszy
pomocowych

„Strategia Polityki Społecznej
Województwa Podlaskiego do roku 2020”
to dokument programowy określający
zasady i obszary działań w realizacji
polityki społecznej w województwie
podlaskim na najbliższe lata. Dokument
ten scala główne cele i kierunki działań
dotyczące przeciwdziałania problemom
społecznym, wpisujące się w programy
wojewódzkie. Strategia została
opracowana w modelu partycypacyjnym
przez co stanowi pakiet możliwych do
realizacji zadań w układzie partnerskim.
Celem Strategii jest zapewnienie, w
warunkach ciągłych przemian,
kompleksowego wsparcia osobom i
grupom społecznym poprzez podniesienie
jakości życia i bezpieczeństwa socjalnego,
wyrównanie szans rozwoju mieszkańców
oraz integrację społeczności lokalnej na
terenie województwa podlaskiego.









Wskaźnik najczęstszych
powodów udzielania pomocy i
wsparcia rodzinom korzystającym
z pomocy społecznej (Liczba
rodzin korzystających z pomocy z
powodu: ubóstwa, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej choroby, bezradności,
alkoholizmu, potrzeby ochrony
macierzyństwa)
Wskaźnik deprywacji lokalnej
(Liczba osób w rodzinach, którym
przyznano świadczenie / Liczba
mieszkańców x 1000)
Wskaźnik długotrwale
Cel strategiczny 3
korzystających z pomocy (Liczba
Jakość życia
osób długotrwale korzystających
ze świadczeń / Liczba osób,
 Cel operacyjny 3.2
którym przyznano świadczenie x
Poprawa spójności
100%)
społecznej
Wskaźnik kontraktu socjalnego
(Liczba osób objętych kontraktem
socjalnym / Liczba osób, którym
przyznano świadczenie x 100%)
Wskaźnik wspierania rodziny i
pieczy zastępczej (liczba rodzin
zastępczych spokrewnionych z
dzieckiem, liczba rodzin
zastępczych niezawodowych,
liczba rodzin zastępczych
zawodowych
 w tym liczba rodzin
zastępczych
specjalistycznych, liczba
rodzin zastępczych
pełniących funkcję

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)






Program
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
województwie
podlaskim na lata 2012
– 2015

2012-2015

Środki finansowe
samorządu
województwa
podlaskiego,
środki w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe.

„Program przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w województwie podlaskim na
lata 2012 – 2015” jest to skoordynowany,
kompleksowy i interdyscyplinarny plan
działań instytucji i służb działających w tym
obszarze, stanowi istotny element systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie województwa podlaskiego.
Przemoc w rodzinie jest istotnym
problemem społecznym, prowadzącym do
wykluczenia społecznego. Z uwagi na
złożoność problemu najistotniejszą rolę w
procesie jej przeciwdziałania odgrywa





Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

pogotowia rodzinnego,
liczba rodzinnych
domów dziecka)
Wskaźnik asystentury rodzinnej
(liczba asystentów rodziny, liczba
gmin, w których pracuje asystent
rodziny, liczba rodzin
korzystających z usług asystentów
rodziny)
Liczba podmiotów ekonomii
społecznej (Liczba WTZ, CIS, KIS,
ZAZ)
Wskaźnik zasobów
instytucjonalnych pomocy
społecznej (Liczba: Domów
pomocy społecznej, Ośrodków
wsparcia, Noclegowni, schronisk i
domów dla bezdomnych, Klubów
samopomocy, Mieszkań
chronionych, Ośrodków
interwencji kryzysowej, Jednostek
specjalistycznego poradnictwa,
Placówek wsparcia dziennego,
Placówek opiekuńczowychowawczych)

Liczba punktów konsultacyjnych
świadczących pomoc prawną i
specjalistyczną ofiarom przemocy
w rodzinie
Liczba osób objętych programami
oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Wieloletni program
rozwoju ekonomii
społecznej w
2013-2020
województwie
podlaskim na lata 20132020

Program wspierania
rodziny i sytemu pieczy
zastępczej
Województwa
Podlaskiego na lata
2013-2018

2013-2018

Źródło
finansowania

Opis

podejście interdyscyplinarne, jak również
stosowanie działań systemowych. W
związku z powyższym samorząd
województwa podlaskiego od lat prowadzi
działania i projekty związane z
ograniczaniem zjawiska przemocy w
rodzinie. Niniejszy program jest zbiorem
informacji o skali zjawiska w
województwie podlaskim jak również
wskazuje główne kierunki interwencji na
najbliższe lata.
„Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Podlaskim na
lata 2013-2020” to dokument strategiczny,
wyznaczający podstawowe kierunki
działań mających na celu rozwój i
upowszechnienie ekonomii społecznej w
regionie. Program zawiera diagnozę
środki finansowe
społeczno - gospodarczą regionu,
samorządu
wyznacza cele, priorytety i kierunki
województwa,
interwencji na rzecz rozwoju
powiatu i gminy,
przedsiębiorczości społecznej w
środki zewnętrzne,
województwie. Program ze względu na
w tym fundusze
zakres merytoryczny ma charakter
strukturalne
horyzontalny i obejmuje swoim zakresem
różne obszary aktywności społecznogospodarczej. WPRES to dokument
operacyjno – wdrożeniowy dla Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz
Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej
do roku 2020.
Budżet państwa,
„Program wspierania rodziny i sytemu
środki finansowe
pieczy zastępczej Województwa
samorządu
Podlaskiego na lata 2013-2018” jest
województwa,
dokumentem, który wyznacza strategiczne
powiatu i gminy,
cele oraz kierunki działań, mające rozwijać
środki zewnętrzne, i udoskonalać system wspierania rodziny w
w tym fundusze
województwie podlaskim. Program

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)









Liczba certyfikowanych Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej
działających w regionie
Liczba nowoutworzonych
podmiotów ekonomii społecznej
Liczba podmiotów ekonomii
społecznej (Liczba WTZ, CIS, KIS,
ZAZ)

Liczba asystentów rodziny w
województwie
Liczba rodzin korzystających z
usług asystenta rodziny
Liczba samorządów, które
wprowadziły Kartę Rodziny

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Typ

Program

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

strukturalne oraz
środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Program profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych w
2014-2018
województwie
podlaskim na lata 20142018

Typ

zawiera diagnozę zasobów, potrzeb i
problemów instytucji, grup, organizacji
pracujących z dziećmi i rodziną. Program
jest zbiorem celów i kierunków działań na
rzecz dzieci i rodzin z terenu
województwa. Obejmuje swoim zakresem
różne obszary aktywności podmiotów i
instytucji w obszarze wspierania rodziny i
budowania zintegrowanego systemu
pieczy zastępczej w województwie
podlaskim.


Program na rzecz
poprawy warunków
życia społecznego i
zawodowego osób
2014-2018
niepełnosprawnych w
województwie
podlaskim na lata 20142018

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Budżet państwa,
środki finansowe
samorządu
województwa,
powiatów i gmin,
środki zewnętrzne,
w tym środki
PFRON i fundusze
strukturalne,
środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe

„Program na rzecz poprawy warunków
życia społecznego i zawodowego osób
niepełnosprawnych w województwie
podlaskim na lata 2014-2018” stanowi
dokument wyznaczający strategiczne
kierunki działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin w
województwie podlaskim na najbliższe
lata. Podstawowym założeniem programu
jest wspieranie działań profilaktycznych.

środki finansowe
samorządu
województwa
pochodzące z
opłat za wydanie
zezwoleń na obrót
hurtowy napojami
o zawartości do
4,5% alkoholu oraz
piwem, a także
napojów

Analiza problemów alkoholowych
występujących na terenie województwa
podlaskiego, podobnie jak w całym kraju
wskazuje, że ich wymiar społeczny i
ekonomiczny dyktuje konieczność
strategicznego traktowania działań
służących ich rozwiązaniu. W związku z
powyższym „Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Województwie Podlaskim na lata 2014 2018” w sposób systemowy wskazuje










Liczba osób, które uzyskały
dofinansowanie/pomoc na
zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i
sprzęt rehabilitacyjny
Cel strategiczny 3
Liczba osób niepełnosprawnych
Jakość życia
zatrudnionych w instytucjach
ekonomii społecznej (osoby
 Cel operacyjny 3.2
niepełnosprawne zatrudnione
Poprawa spójności
m.in. w: Centrach Integracji
społecznej
Społecznej, Spółdzielniach
Socjalnych, Zakładach Aktywności
Zawodowej, Zakładach Pracy
Chronionej)
Wskaźnik pracy socjalnej (Liczba
rodzin objętych pracą socjalną)

Program

Liczba placówek, które otrzymały
wsparcie na realizacje zadań w
zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
Liczba kierowców, którzy zostali
zatrzymani pod wpływem
alkoholu
Liczba szkoleń przeprowadzonych
dla przedstawicieli gminnych

Program

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

zawierających
powyżej 4,5% do
18% alkoholu.

Program pomocy
społecznej i
przeciwdziałania
wykluczeniu
2014-2018
społecznemu w
województwie
podlaskim na lata 20142018

Program
przeciwdziałania
narkomanii w
2014-2018
województwie
podlaskim na lata 20142018

główne kierunki interwencji. Założeniem
Programu jest podejmowanie i
inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
w województwie podlaskim. Program
odnosi się do szerszego kontekstu
systemowego, przewidując działania
adresowane do specjalistów i instytucji,
zmierzające do tworzenia oraz
doskonalenia spójnego i efektywnego
systemu zapobiegania alkoholizmowi w
województwie.
Budżet
Działania w obszarze:
województwa
aktywizacji i rozwoju usług na rzecz rodzin
z terenu województwa podlaskiego,
Budżet
rozwijania aktywnych form pomocy i
województwa,
integracji społecznej,
POKL 2007-2013,
przeciwdziałania wykluczeniu
RPOWP 2007społecznemu, rozwoju zasobów
2013, środki
instytucjonalnych oraz kadrowych w
pozyskiwane przez pomocy społecznej (podnoszenie
organizacje
kwalifikacji pracowników jednostek
pozarządowe
pomocy społecznej).
Budżet państwa,
środki finansowe
samorządu
województwa,
powiatów i gmin,
środki zewnętrzne,
w tym fundusze
strukturalne,
środki
pozyskiwane przez
organizacje
pozarządowe

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)









„Program przeciwdziałania narkomanii w
województwie podlaskim na lata 20142018” jest programem wojewódzkim,
który reguluje zadania i obowiązki w
zakresie przeciwdziałania zjawisku
narkomanii w województwie podlaskim.

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
Liczba funkcjonujących Centrów
Integracji Społecznej, które
otrzymały dotację ze środków
Programu

Liczba rodzin objętych
poradnictwem specjalistycznym
Liczba osób objętych usługami
opiekuńczymi , w tym
specjalistycznymi
Liczba rodzin objętych pracą
socjalną

Liczba placówek udzielających
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej osobom
uzależnionych od substancji
psychoaktywnych

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Dokument ten określa obszary, cele i
działania, wokół których w najbliższych
latach koncentrować się będą zadania
podmiotów zaangażowanych w
województwie podlaskim w realizację
Programu. Głównym celem programu jest
ograniczenie używania substancji
psychoaktywnych oraz związanych z tym
problemów społecznych i zdrowotnych w
województwie podlaskim.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
POKL
2007-2013
EFS + budżet
państwa

Celem głównym Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu
zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten
realizowany jest m.in. poprzez aktywizację
zawodową, rozwijanie potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich
pracowników, podniesienie poziomu
wykształcenia społeczeństwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego oraz wsparcie mechanizmów
efektywnego zarządzania w administracji
państwowej. W ramach programu
wsparciem objęte są następujące obszary:
zatrudnienie, edukacja, integracja
społeczna, adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw, zagadnienia związane z







Liczba kluczowych pracowników
PSZ, którzy zakończyli udział w
szkoleniach realizowanych w
systemie pozaszkolnym, istotnych
z punktu widzenia regionalnego
rynku pracy – ogółem
Liczba osób bezrobotnych, które
otrzymały wsparcie w ramach
projektu w okresie pierwszych 100
dni od dnia zarejestrowania w
urzędzie pracy w grupie osób
młodych (15-24 lata) - k/m/o
Liczba osób bezrobotnych, które
otrzymały wsparcie w ramach
projektu w okresie pierwszych 100

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3 Jakość
życia
 Cel operacyjny 3.1
Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów
demograficznych
Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

rozwojem zasobów ludzkich na terenach
wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej
administracji publicznej oraz partnerskiego
państwa, a także z promocją postaw
zdrowotnych wśród osób pracujących.

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)
















dni od dnia zarejestrowania w
urzędzie pracy w grupie osób
młodych (15-24 lata) - k/m/o
Liczba osób długotrwale
bezrobotnych, które zakończyły
udział w projekcie - k/m/o
Liczba osób niepełnosprawnych,
które otrzymały bezzwrotne
dotacje - k/m/o
Liczba osób niepełnosprawnych,
które zakończyły udział w
projekcie - k/m/o
Liczba osób objętych
Indywidualnym Planem Działania,
które zakończyły udział w
projekcie - k/m/o
Liczba osób w wieku 15-24 lata
zamieszkujących obszary wiejskie,
które zakończyły udział w
projekcie - k/m/o
Liczba osób w wieku 15-24 lata,
które otrzymały bezzwrotne
dotacje - k/m/o
Liczba osób w wieku 15-24 lata,
które skorzystały z instrumentów
zwrotnych - k/m/o
Liczba osób w wieku 15-24 lata,
które zakończyły udział w
projekcie - k/m/o
Liczba osób w wieku 50-64 lata,
które otrzymały bezzwrotne
dotacje -k/m/o
Liczba osób w wieku 50-64 lata,
które skorzystały z instrumentów
zwrotnych - k/m/o



Typ

Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.1
Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów
demograficznych
Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu
Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3
Jakość życia
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)


















Liczba osób w wieku 50-64 lata,
które zakończyły udział w
projekcie - k/m/o
Liczba osób z terenów wiejskich,
które otrzymały bezzwrotne
dotacje -k/m/o
Liczba osób z terenów wiejskich,
które zakończyły udział w
projekcie - k/m/o
Liczba osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, które otrzymały
bezzwrotne dotacje - k/m/o
Liczba osób znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, które zakończyły
udział w projekcie - k/m/o
Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne dotacje - k/m/o
Liczba osób, które skorzystały z
instrumentów zwrotnych - k/m/o
Liczba osób, które skorzystały z
usług doradczych (projekty
inżynierii finansowej) - k/m/o
Liczba osób, które uczestniczyły w
szkoleniach (projekty inżynierii
finansowej) - k/m/o
Liczba osób, które zakończyły
udział w projekcie - k/m/o
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych osobom
długotrwale bezrobotnym z EFS



Typ

Cel operacyjny 3.1
Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów
demograficznych

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.1
Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów
demograficznych

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)











środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych osobom
niepełnosprawnym z EFS środków
na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych osobom w
wieku 15-24 lata z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych osobom w
wieku 50-64 lata z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych osobom z
terenów wiejskich z EFS środków
na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych osobom
znajdującym się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy z
EFS środków na podjęcie
działalności

Typ

Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.1
Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów
demograficznych



Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

Cel strategiczny 3
Jakość życia

19

Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)



Typ

Cel operacyjny 3.2
Poprawa spójności
społecznej

.















Liczba doktorantów, którzy
otrzymali stypendia naukowe (k/m/o)
Liczba osób zwolnionych w
przedsiębiorstwach dotkniętych
procesami restrukturyzacyjnymi,
którzy zostali objęci działaniami
szybkiego reagowania - (k/m/o)
Liczba osób, które były objęte
wsparciem w zakresie
rozpoczynania własnej działalności
gospodarczej typu spin off lub spin
out - (k/m/o)
Liczba osób, które otrzymały
jednorazowy dodatek
motywacyjny - (k/m/o)
Liczba osób, które otrzymały
jednorazowy dodatek
relokacyjny/mobilnościowy (k/m/o)
Liczba osób, które otrzymały
środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej - (k/m/o)
Liczba osób, które ukończyły
udział w stażach lub szkoleniach
praktycznych - (k/m/o)
Liczba partnerstw (sieci
współpracy) zawiązanych na
szczeblu lokalnym i regionalnym
Liczba pracowników naukowych w
przedsiębiorstwach, którzy

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka

Cel strategiczny 2
Powiązania krajowe i
międzynarodowe

Cel strategiczny 3 Jakość
życia

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)






ukończyli udział w stażach lub
szkoleniach praktycznych (k/m/o)
Liczba pracowników o niskich
kwalifikacjach, którzy zakończyli
udział w projekcie – ogółem
Liczba pracowników
przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych, którzy ukończyli
udział w stażach lub szkoleniach
praktycznych - (k/m/o)
Liczba pracowników zagrożonych
negatywnymi skutkami procesów
restrukturyzacji w
przedsiębiorstwach, którzy zostali
objęci działaniami szybkiego
reagowania - (k/m/o)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Cel strategiczny 3 Jakość
życia
 Cel operacyjny 3.1
Zmniejszenie
negatywnych
skutków problemów
demograficznych

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)











Liczba pracujących osób
dorosłych, które zakończyły udział
w projekcie szkoleniowym (k/m/o)
Liczba pracujących osób w wieku
powyżej 50 roku życia, które
zakończyły udział w projekcie
szkoleniowym - (k/m/o)
Liczba przedsiębiorstw, które
zostały objęte wsparciem w
zakresie projektów szkoleniowych
Liczba przedsiębiorstw, których
pracownicy zakończyli udział w
szkoleniach w ramach projektu
Liczba przedsiębiorstw, którym
udzielono wsparcia w zakresie
skutecznego przewidywania i
zarządzania zmianą
Liczba utworzonych miejsc pracy
w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności
gospodarczej



Typ

Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka


Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.2
Wzrost
innowacyjności
podlaskich
przedsiębiorstw
Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu
Cel operacyjny 2
Powiązania krajowe i
międzynarodowe
 Cel operacyjny 2.4
Rozwój partnerskiej
współpracy
międzyregionalnej





Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które Cel strategiczny 3
Jakość życia
uczestniczyły w różnych formach
edukacji przedszkolnej na
 Cel operacyjny 3.1
obszarach wiejskich - (k/m/o)
Zmniejszenie
negatywnych
Liczba nauczycieli kształcenia
skutków problemów
zawodowego, którzy uczestniczyli
demograficznych
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)







Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

w doskonaleniu zawodowym w
krótkich formach - (k/m/o)
Liczba nauczycieli na obszarach
wiejskich, którzy uczestniczyli w
doskonaleniu zawodowym w
krótkich formach - (k/m/o)
Liczba nauczycieli, którzy
uczestniczyli w doskonaleniu
zawodowym w krótkich formach
– ogółem
Liczba osób dorosłych w wieku
25-64 lata, które uczestniczyły w
kształceniu ustawicznym w
ramach projektu - (k/m/o)
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)
















Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Liczba osób dorosłych w wieku
25-64 lata, które uczestniczyły w
kształceniu ustawicznym w
ramach projektu w zakresie form
szkolnych - (k/m/o)
Liczba osób dorosłych w wieku
25-64 lata, które uczestniczyły w
kształceniu ustawicznym w
ramach projektu w zakresie ICT (k/m/o)
Liczba osób dorosłych w wieku
25-64 lata, które uczestniczyły w
kształceniu ustawicznym w
ramach projektu w zakresie
języków obcych - (k/m/o)
Liczba osób dorosłych, które
skorzystały z usług doradztwa
edukacyjno-szkoleniowego (k/m/o)
Liczba ośrodków wychowania
przedszkolnego, które uzyskały
wsparcie w ramach projektu
Liczba szkół (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie
ogólne), które zrealizowały
projekty rozwojowe w ramach
projektu
Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego, które
wdrożyły programy rozwojowe
Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego, które
współpracowały z
przedsiębiorstwami w zakresie
wdrażania programów
rozwojowych
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)









Liczba szkół na obszarach
miejskich (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie
ogólne), które zrealizowały
projekty rozwojowe w ramach
projektu
Liczba szkół na obszarach
wiejskich (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie
ogólne), które zrealizowały
projekty rozwojowe w ramach
projektu
Liczba szkół podstawowych, które
zrealizowały projekty dotyczące
indywidualizacji procesu
nauczania
Liczba uczniów w szkołach
prowadzących kształcenie
zawodowe, którzy zakończyli
udział w stażach i praktykach w
ramach projektu - (k/m/o)

Typ

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.3
Rozwój kompetencji
do pracy i wsparcie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu
.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego

Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Podlaskiego

do 2020 r.

UMWP

opracowany dokument sporządzany i
funkcjonujący równolegle i zgodnie ze
Strategią

Realizacja Planu nie
wpływa bezpośrednio na
realizację celów i
wskaźników Strategii
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)

Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Departament Społeczeństwa Informacyjnego






Programu Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
Województwa
Podlaskiego do roku
2020 „e-Podlaskie”

Częściowo z
budżetu
Województwa
Podlaskiego

Program przewiduje realizację działań i
monitorowanie wskaźników w 5
obszarach:
e-administracja, e-biznes,
e-zdrowie, e-edukacja i sieci
teleinformatyczne.
Zakłada się realizację Programu przez
podmioty z terenu całego województwa
podlaskiego oraz finansowanie z różnych
źródeł, w tym z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
zarówno w perspektywie 2007-2013, jak i
2014-2020.









Odsetek osób zamawiających
przez Internet towary lub usługi w
roku
Odsetek pracowników przedsiębiorstw wykorzystujących
komputery z dostępem do
Internetu przynajmniej jeden raz
w tygodniu
Odsetek przedsiębiorstw
posiadających własne strony
internetowe, w tym
pozwalających na składanie
zamówień
Odsetek przychodów
przedsiębiorstw pochodzących ze
sprzedaży przez Internet
Odsetek przedsiębiorstw
korzystających z automatycznej
wymiany danych z podmiotami
zewnętrznymi
Odsetek przedsiębiorstw
włączonych w elektroniczne
łańcuchy dostaw
Odsetek przedsiębiorstw
posiadających szerokopasmowy
dostęp do Internetu
Odsetek przedsiębiorstw
korzystających z Internetu w
kontaktach z administracja
publiczną w celu składania ofert w
elektronicznym systemie
zamówień publicznych

Cel strategiczny 1
Konkurencyjna
gospodarka
 Cel operacyjny 1.1
Rozwój
przedsiębiorczości.
 Cel operacyjny 1.4.
Kapitał społeczny
jako katalizator
procesów
rozwojowych.
 Cel operacyjny 1.6
Nowoczesna
infrastruktura
sieciowa.
Cel strategiczny 2
Powiązania krajowe i
międzynarodowe
 Cel operacyjny 2.2.
Poprawa
atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa.
Cel strategiczny 3
Jakość życia
 Cel operacyjny 3.3.
Poprawa stanu
zdrowia oraz
bezpieczeństwa
publicznego.

Program
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)
















Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Odsetek placówek woj.
podlaskiego edukacyjnych
posiadających szerokopasmowy
dostęp do Internetu
Liczba uczniów przypadających na
jeden komputer przeznaczonych
do użytku w szkołach
Liczba komputerów przypadająca
na 100 uczniów
Procent gospodarstw domowych
województwa podlaskiego
posiadających komputer w domu
(w tym z dziećmi i bez dzieci)
Liczba/odsetek osób
uczestniczących w szkoleniach
komputerowych
Liczba przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, którzy
zadeklarowali posiadanie jednego
lub więcej węzłów sieci
telekomunikacyjnej w danej
miejscowości
Liczba przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, którzy
zadeklarowali posiadanie
optycznych punktów styku z
innymi przedsiębiorcami w danej
miejscowości
Liczba przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, którzy
zadeklarowali posiadanie
zakończeń sieci światłowodowej
na terenie danej miejscowości
Dostęp do Internetu przez stałe
łącza szerokopasmowe w
przedsiębiorstwach.
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)














Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Szerokopasmowy dostęp do
Internetu w przedsiębiorstwach
Dostęp do Internetu przez łącza
bezprzewodowe wąsko lub
szerokopasmowe w
przedsiębiorstwach
Odsetek gospodarstw domowych
posiadających dostęp do Internetu
w domu
Sposoby łączenia się z Internetem
w podłączonych gospodarstwach
domowych
Przepustowość łącz internetowych
w gospodarstwach domowych z
Internetem
Liczba przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, którzy
zadeklarowali posiadanie
przyłączy kablowych do budynków
lub zainstalowanych terminali
bezprzewodowych w budynkach
danej miejscowości
Liczba przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, którzy
zadeklarowali posiadanie jednego
lub więcej węzłów dostępowych w
danej miejscowości
Przedsiębiorstwa składające
zamówienia przez sieci
komputerowe
Odsetek przedsiębiorstw
składających zamówienia przez
sieci komputerowe wg udziałów
wartości zamówień realizowanych
przez Internet
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Nazwa programu/planu
rozwojowego

Okres realizacji

Źródło
finansowania

Opis

Wskaźniki
monitorowania
wymienione w
programie/planie
(zgodne z załącznikiem
do SRWP)

Wskaźniki monitorowania (pozostałe)




Cele SRWP, których
program/plan dotyczy

Typ

Przedsiębiorstwa otrzymujące
zamówienia przez sieci
komputerowe
Wyposażenie przedsiębiorstw w
Intranet i Ekstranet
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