
Lp. Nr projektu Nazwa Beneficjenta 
Data 

zawarcia 
umowy

Dane adresowe Tytuł projektu
Okres realizacji 

projektu
Warto ść projektu 

ogółem

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania
Grupa docelowa

Licza osób, które 
wezmą udział w 

projekcie
Szkolenia realizowane w ramach projektu:

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-056/07

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego

25.03.2008
Pogodna 63/1 15-

365 Białystok

Równe na rynku 
pracy - aktywizacja 
zawodowa kobiet

01.04.2008- 
29.05.2009

1 447 226,50 zł 1 447 226,50 zł
Kobiety 

niezarejstrowane w 
PUP jako bezrobotne

420

Szkolenia z zakresu: opiekunka dziecięca, osób starszych lub niepełnosprawnych, Organizacja przyjęć i usług 
gastronomicznych , Sekretarka , Rachunkowość , ECDL, Krawiectwo, Pilot wycieczek, Kucharz, Sp. Ds. Kadr i Płac, 

Grafika, Agroturystyka, Kelner Barman, Wikliniarz, Bukieciarz, Projektowanie i tworzenie stron www, 
Sprzedawca,Tworzenie baz danych Microsoft Access,Obsługa przeglądarki internetowej, Posługiwanie się pocztą 

elektroniczną, Księgowość komp., Obsługa edytora tekstu Microsoft Word, Obsługa arkuszy kalkulacyjnych Microsoft 
Excel, Obsługa programów kadr.-płac., Obsługa programów fin.-księg., Obsługa programów graficznych, Obsługa 
urządzeń sklepowych, Komputerowe prowadzenie sprzedaży, Przedsiębiorczość – ABC własnego biznesu, Język 

angielski, Wizaż i stylizacja, Makijaż, Masaż sportowo – leczniczy, HACCP

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-043/07

Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i 

Kierownictwa Oddział 
w Białymstoku

26.03.2008
Jagienki 4 15-542 

Białystok
Stop - czas na zmiany

01.03.2008- 
31.05.2009

338 938,20 zł 338 938,20 zł
Osoby niepełnosprawne 

niezarejstrowane w 
PUP

20
Warsztaty ze stylizacji wyglądu (wizaż, ubiór, sposób poruszania się), szkolenie umiejętności użytkowania komputera 
(przygotowujące do egzaminu ECDL), grafika reklamowa i multimedia w firmie, ABC przedsiębiorczości, warsztaty 

aktywizacji zawdodowej.

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-024/07

Gmina Grajewo 26.03.2008
Komunalna 6 19-

200 Grajewo
Nowy zawód - nowe 

możliwości
01.04.2008-
30.10.2008

63 800,00 zł 63 800,00 zł Osoby bezrobotne 50 Szkolenia: prawo jazdy kat. C, operator wózków jezdniowych.

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

543 927,78 zł

PUP i pracownicy PUP 18

PUP i pracownicy PUP 2

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

2 450 071,52 zł

PUP i pracownicy PUP 4

3 Maja 17 17-100 
Bielsk Podlaski

Wysoka jakość 
pośrednictwa i 
poradnictwa 

przepustką na rynek 
pracy

01.05.2008-
30.09.2014

2 882 437,08 zł

639 915,04 zł

Rozwój publicznych 
służb zatrudnienia w 

powiecie 
augustowskim

Mickiewicza 2 16-
300 Augustów

10.06.2008

01.05.2008-
30.09.2014

Sienkiewicza 82 
15-005 Białytsok

Profesjonalni 
pośrednicy i doradcy-

gwarancją jakości 
usług urzędu

01.05.2008-
30.09.2014

WND-
POKL.06.01.02-

20-001/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Augustowie

10.06.2008

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

2
WND-

POKL.06.01.02-
20-009/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Białymstoku

09.06.2008

3
WND-

POKL.06.01.02-
20-014/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku Podlaskim

Działanie 6.1

1 122 038,38 zł 953 732,62 zł

Konkurs: 1/POKL/6.1.1/2007

Konkurs: 1/POKL/6.1.2/2008

1



PUP i pracownicy PUP 4
Skuteczny pracownik 

sukcesem Urzędu
01.05.2008-
30.09.2014

618 834,00 zł

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

8
WND-

POKL.06.01.02-
20-003/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mońkach

09.06.2008
Wyzwolenia 22 
19-100 Mońki

01.05.2008-
30.09.2014

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

526 008,90 zł

1 095 294,08 zł

PUP i pracownicy PUP 4

PUP i pracownicy PUP 4
Nowogrodzka 1 
18-400 Łomża

Pośrednik i doradca 
twoją szansą na rynku 

pracy

01.05.2008-
30.09.2014

797 704,00 zł

1 288 581,27 zł7
WND-

POKL.06.01.02-
20-005/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Łomży

10.06.2008
Podniesienie jakości 
usług rynku pracy

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

6
WND-

POKL.06.01.02-
20-013/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Kolnie

12.06.2008
Wojska Polskiego 
46 18-500 Kolno

Zatrudnienie i 
szkolenie 

pracowników w 
Powiatowym 

Urzędzie Pracy w 
Hajnówce

01.05.2008-
30.09.2014

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

678 048,40 zł

543 913,65 zł

PUP i pracownicy PUP 6

PUP i pracownicy PUP 6
Marszałka J. 

Piłsudskiego 10 A 
17-200 Hajnówka

Profesjonalna Kadra-
Skuteczny Urząd

01.05.2008-
30.09.2014

955 498,47 zł

639 898,41 zł5
WND-

POKL.06.01.02-
20-015/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Hajnówce

17.06.2008

4
WND-

POKL.06.01.02-
20-002/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Grajewie

17.06.2008
Strażacka 6a 19-

200 Grajewo

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

812 173,70 zł



PUP i pracownicy PUP 3
Najlepszy kapitał – 
profesjonalne kadry

01.05.2008-
30.09.2014

639 915,04 zł 543 927,78 zł

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

1 Maja 8 18-200 
Wysokie 

Mazowieckie

Wzmocnienie 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Suwałkach w 

zakresie rozwoju 
poradnictwa 

zawodowego i 
pośrednictwa pracy

01.05.2008-
30.09.2014

PUP i pracownicy PUP1 919 745,00 zł 1 631 783,20 zł

13
WND-

POKL.06.01.02-
20-007/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem
10.06.2008

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

12
WND-

POKL.06.01.02-
20-006/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Suwałkach

09.06.2008
Kościuszki 71 a 
16-400 Suwałki

01.05.2008-
30.09.2014

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

9

765 508,10 zł

PUP i pracownicy PUP 2

PUP i pracownicy PUP 6
Kryńska 40 16-

100 Sokółka

Przyjazny urząd pracy 
i kompetentny 

pracownik- „Bliżej 
bezrobotnego”

01.05.2008-
30.09.2014

482 123,33 zł

900 597,77 zł11
WND-

POKL.06.01.02-
20-012/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Sokółce

12.06.2008 PROFESJONALIŚCI

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

10
WND-

POKL.06.01.02-
20-011/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemiatyczach

10.06.2008
Leg. Piłsudskiego 

3 17-300 
Siemiatycze

Wzmacnianie jakości 
pracy publicznych 
służb zatrudnienia

01.05.2008-
30.09.2014

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

409 804,83 zł

409 804,83 zł PUP i pracownicy PUP 2
Łąkowa 26 16-

500 Sejny
482 123,33 zł9

WND-
POKL.06.01.02-

20-008/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Sejnach

18.06.2008



1
WND-

POKL.06.01.01-
20-079/08

Training Group Danuta 
Gorlewska

17.09.2008
Upalna 48/4 15-
668 Białystok

Szansa na jutro
01.09.2008- 
30.09.2009

395 535,00 zł 395 535,00 zł
Osoby niepełnosprawne 

pozostające bez 
zatrudnienia 

30

Poradnictwo zawodowe.
Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych.

Szkolenia: dot. zakładania, prowadzenia spółdzielni socjalnych i podstawy rachunkowości, obsługa komputera, grafika 
komputerowa., tworzenie stron www, Outlook i Internet,

rachunkowość w praktyce,  obsługa klienta, promocja i reklama w turystyce. Praktyki zawodowe.

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-041/08

Podlaska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych 

Hufców Pracy w 
Białymstoku

03.11.2008
Dąbrowskiego 22 
15-872 Białystok

Od bierności do 
aktywności

01.09.2008- 
31.03.2009

255 251,00 zł 255 251,00 zł Osoby bezrobotne 45

I. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (wartsztaty z rynku pracy- integracja grupy i rozwijanie umiejetnosci 
interpersonalnych, poznanie zasad rzadzących rynkiem pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach zajęć praktycznych- organizowane bedą spotkanie z pracodawcami oraz wizyty w 
instytucjach zajmujących się problematyką rynku pracy. II. indywidulane poradnictwo zawodowe. III. Zajecia z 
prawnikiem- zajęcia będą dot. prawa pracy, IV. Szkolenia zawodowe: kurs spawacza, nowoczesny sprzedawca, 

barman/kelner, magazynier z obsługą wózków jezdniowych.  

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-099/08

Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w 

Białymstoku
17.09.2008

Choroszczańska 
31 15-732 
Białystok

Badanie potrzeb 
podlaskiego rynku 

pracy

01.09.2008- 
28.02.2010

1 562 140,74 zł 1 562 140,74 zł Projekt badawczy 0 Projekt badawczy

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-094/08

Łomżyńska Rada 
Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo - 
Technicznych NOT w 

Łomży

16.09.2008
Polowa 45 18-400 

Łomża

Nowe perspektywy 
dla osób 

bezrobotnych to silny 
region podlaski

01.09.2008- 
31.10.2009

1 912 975,00 zł 1 912 975,00 zł Osoby bezrobotne 210

Szkolenia:  internetowe, język angielski, prawo, kierowca kat. C, C+E, D, ABC księgowości, fryzjer,  florysta, masaż 
leczniczy, montaż kolektorów słonecznych, pracownik biurowy. Poradnictwo psychologiczne. Targi pracy. Doradztwo 

zawodowe

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-118/08

ECDS Polska Sp. z o.o. 18.09.2008
Sw. Rocha 5 15-

879 Białystok

Aktywna postawa 
szansą na 

zatrudnienie

01.09.2008- 
31.12.2009

512 739,00 zł 512 739,00 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
100

Doradztwo zawodowe. Warsztaty wsparcia psychologicznego. 
Szkolenia: technologie informacyjne,  z zakresu przedsiębiorczości, kurs sekretarki/ asystentki,  kurs spawacza, kurs 

technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Lokalne Centrum Aktywizacji. Staże zawodowe.

7
WND-

POKL.06.01.01-
20-111/08

Europejskie Centrum 
Młodzieży i Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

15.09.2008
Ząbkowska 23/25 

lok. 5 03-736 
Warszawa

Sprzedaj się na 
podlaskim rynku 

pracy

01.10.2008- 
26.02.2010

893 650,00 zł 893 650,00 zł Osoby bezrobotne 45+ 90

Szkolenia zawodowe.
 Warsztaty z metod i narzędzi aktywnego szukania pracy.

Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.
Praktyki zawodowe.

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-035/09

Polska Grupa Doradcza 
Sp z o. o.

25.05.2009

Tysiąclecia 
Państwa 

Polskiego 2/603 
15-111 Białystok

Wiedza i 
kompetencje 

najlepszą inwestycją 
w przyszłość

01/05/2009-
31/10/2010

1 197 605,00 zł 1 197 605,00 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
120

Szkolenia: samodzielny księgowy, analityk finansowy/doradca finansowy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 
poradnictwo zawodowe, staże zawodowe,             

Chcę zdobyć zawód i 
pracować

60
Szkolenia:  informatyczne, systemy CMS, urządzenia sanitarne,

roboty wykończeniowe w budownictwie,  instalacje sanitarne, florystyczne.
01.09.2008- 
31.07.2009

246 423,40 zł 246 423,40 zł Osoby bezrobotne
Kamedulska 3 16-

400 Suwałki
3

WND-
POKL.06.01.01-

20-039/08

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i 
Kształcenia 

Ustawicznego w 
Suwałkach

16.09.2008

Konkurs:1/POKL/6.1.1/2008

Rozwój służb 
zatrudnienia

01.05.2008-
30.09.2014

639 915,00 zł 543 927,75 zł
Fabryczna 3 18-
300 Zambrów

14
WND-

POKL.06.01.02-
20-004/08

Powiatowy Urząd Pracy 
w Zambrowie

10.06.2008 PUP i pracownicy PUP 2

Projekty przyjęte do realizacji służą wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, m.in. poprzez 
szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie 

zadań, 
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym 

w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy 
wybranych zawodów, sektorów/branż,  przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i 

usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu

Konkurs:1/POKL/6.1.1/2009



2
WND-

POKL.06.01.01-
20-021/09

Podlaska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych 

Hufców Pracy w 
Białymstoku

02.07.2009
Dąbrowskiego 22 
15-872 Białystok

Pokolenie zawodowej 
szansy

01/10/2009-
30/04/2010

283 984,00 zł 283 984,00 zł

Osoby do 25 r. ż. 
pozostające bez 

zatrudnienia 
zarejestrowane i 

poszukujące pracy za 
pośrednictwem CEiPM 
OHP w Białymstoku, 
Łomży i Suwałkach

45
Szkolenia: kurs komputerowy, spawacz, nowoczesny sprzedawca, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 
manikiurzystka, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, zajęcia z prawnikiem, grupy 

wzajemnego wsparcia,                           

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-013/09

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

10.06.2009
Plac Inwalidów 

10 01-552 
Warszawa

Nowe kwalifikacje 
receptą na lepsze 

życie

01/07/2009-
31/07/2010

465 696,40 zł 465 696,40 zł
Kobiety  pozostające 

bez zatrudnienia 
40

Szkolenia:  motywacyjne, komputerowe, masaż sportowo-leczniczy, bukieciarz, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 
"Aktywne formy poszukiwania pracy", "Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać", "ABC przedsiębiorczości", 

poradnictwo zawodowe,                                    

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-023/09

Narodowe Forum 
Doradztwa Kariery

19.06.2009
Żurawia 47 00-
680  Warszawa

POWROTY - 
program 

potwierdzenia 
kwalifikacji osób 
powracających na 

podlaski rynek pracy 
poprzez szkolenia, 

poradnictwo i 
egzaminy zawodowe

01/07/2009-
31/12/2010

590 464,00 zł 590 464,00 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia, które 

wykonywały pracę za 
granicą lub w szarej 

strefie

100
Szkolenia: "Moja firma", "Kwalifikacja" (przygotowanie do egzaminów czeladniczych w zawodach: malarz-tapeciarz, 
glazurnik, tynkarz, elektryk, cukiernik, kucharz małej gastronomii, kosmetyczka, opiekunka osób starszych),egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje (w tym egzaminy czeladnicze), poradnictwo zawodowe,                                          

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-031/09

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku

01.06.2009
Warszawska 2 15-

063 Białystok
Szansa na sukces

01/08/2009-
31/10/2010

566 340,00 zł 566 340,00 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
120

Szkolenia: prowadzenie księgowości uproszczonej, pracownik działu kadr i płac, projektant stron www, sprzedawca, 
przedstawiciel handlowy, profesjonalna sekretarka-asystentka menedżera, opiekunka dziecięca, magazynier z obsługą 
wózków jezdniowych, spawacz, warsztaty z metod aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z podejmowania własnej 

działalności gospodarczej, indywidualne porady prawnika i psychologa,staże zawodowe,

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-010/09

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

01.06.2009
Spółdzielcza 8 15-

441 Białystok

AKTYWNA - 
kompleksowe 

wsparcie kobiet 
pozostających bez 
pracy na obszarach 

wiejskich

01/07/2009-
31/12/2010

1 161 629,00 zł 1 161 629,00 zł

Kobiety pozostające 
bez zatrudnienia 

zamieszkujące gminy 
wiejskie i miasta do 25 
tysięcy mieszkańców z 

terenu powiatów: 
suwalskiego, 

zambrowskiego, 
łomżyńskiego, 
białostockiego, 
grajewskiego

375
Szkolenia: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, księgowość rolnicza, pracownik agroturystyczny, opiekunka osób 

starszych, kosmetyka pielęgnacyjna, masaż klasyczny, wsparcie psychologiczne,poradnictwo zawodowe,                                   

7
WND-

POKL.06.01.01-
20-016/09

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i 
Kształcenia 

Ustawicznego
 w Suwałkach

01.06.2009
Kamedulska 3 16-

400 Suwałki
"Nowy zawód - nowe 

szanse"
01/08/2009-
31/05/2010

248 055,00 zł 248 055,00 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia z terenu 
powiatu suwalskiego i 

m. Suwałki

50
Szkolenie: kompleksowy kurs komputerowy, kelner z obsługą kas fiskalnych, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, 
administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, tworzenie stron www (HTML, PHP), doradztwo zawodowe,                                             

8
WND-

POKL.06.01.01-
20-004/09

Firma Menedżerska 
PROFIT 

Lech Jan Grzelak
10.06.2009

Bydgoska 13 15-
380 Białystok

EFEKTYWNI W 
PRACY – ZARADNI 

W ŻYCIU

01/07/2009-
31/07/2010

521 330,00 zł 521 330,00 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
40

Szkolenia: językowe, informatyczne, gospodarka magazynowa-ujęcie księgowe i logistyczne, operator wózków 
widłowych, sprzedawca z klasą, wizerunek firmy-narzędzie kontaktu z klientem, warsztat interpersonalny, rynek pracy i 

warsztat edukacyjny, poradnictwo zawodowe,                                       

9
WND-

POKL.06.01.01-
20-025/09

Starostwo Powiatowe w 
Łomży

02.06.2009
Szosa 

Zambrowska 1/27 
18-400 Łomża

Kwalifikacje "na 
czasie"- praca 
w zasięgu ręki

01/072009-
30/06/2010

312 210,00 zł 312 210,00 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia z terenu 

powiatu łomżyńskiego i 
m. Łomża

90
Szkolenia: obsługa komputera z elementami ICT, księgowość komputerowa, specjalista ds. kadr i płac z 

wykorzystaniem programu komputerowego, obsługa kas fiskalnych z programem magazynowym, grafik komputerowy, 
tworzenie stron www, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne,

10
WND-

POKL.06.01.01-
20-002/09

Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i 

Kierownictwa Oddział 
w Białymstoku

04.06.2009
Jagienki 4 15-542 

Białystok
„Stop–czas na zmiany 

II”
01/07/2009-
31/08/2010

623 437,00 zł 623 437,00 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
40

Szkolenia: język angielski, podstawy obsługi komputera, finanse i rachunkowość, zaawansowana obsługa komputera z 
elementami grafiki komputerowej, doradztwo psychologiczno-zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej,                     



11
WND-

POKL.06.01.01-
20-036/09

Centrum Promocji 
Podlasia

25.05.2009

Al.1000-lecia 
Państwa 

Polskiego 39A 15-
111 Białystok

E-kompetencje-
doradztwo
 i szkolenia

01/06/2009-
31/05/2010

1 199 089,20 zł 1 199 089,20 zł
Osoby pozostające bez 
zatrudnienia powyżej 

45 roku życia
500

Szkolenia: obsługa sprzętu komputerowego, komputerowe kadry i płace, komputerowe finanse finanse i księgowość, 
fakturowanie i gospodarka magazynowa, grafika komputerowa, doradztwo psychologiczno-zawodowe, warsztaty 

aktywnego poszukiwania pracy,

12
WND-

POKL.06.01.01-
20-005/09

4 Progress Maciej 
Kusiński

04.06.2009
Dąbrowskiego 28 
15-872 Białystok

Nowe Szanse 
Zawodowe - 
poradnictwo, 

szkolenia
 i staże dla kobiet 
pozostających bez 

zatrudnienia

01/07/2009-
30/06/2010

237 876,00 zł 237 876,00 zł
Kobiety  pozostające 
bez zatrudnienia z 
terenu m. Białystok

30
Szkolenia: pracownik administracyjno-biurowy, wizaż i stylizacja, kadry i płace, księgowość uproszczona, 

rachunkowość, poradnictwo zawodowe, staże zawodowe,                                                

13
WND-

POKL.06.01.01-
20-037/09

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego

08.07.2009
Pogodna 63/1 15-

365 Białystok

Równi na rynku pracy- 
aktywizacja 

zawodowa osób 
pozostających bez 

zatrudnienia na 
podlaskim rynku 

pracy

03/07/2009-
30/09/2010

1 099 331,13 zł 1 099 331,13 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
260

Szkolenia podstawowe: ECDL, specjalista ds.. Kadr i płac, bukieciarz, projektowanie i tworzenie stron www, palacz, 
technolog robót budowlanych i wykończeniowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Szkolenia 

uzupełniające: obsługa edytora tekstu MS Word, obsługa arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, obsługa programów 
kadrowo-płacowych, komputerowe prowadzenie sprzedaży, przedsiębiorczość ABC własnego biznesu, język angielski, 

wizaż i stylizacja, podstawy obsługi komputera, Poradnictwo zawodowe

14
WND-

POKL.06.01.01-
20-046/09

RCS Sp. z o. o. 24.07.2009
Spółdzielcza 8 15-

441 Białystok
Młodzi 

przedsiębiorczy
01/07/2009-
31/12/2010

496 524,00 zł 496 524,00 zł
Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (do lat 25)

72
Szkolenia: warszatty interpersonalne i aktywizujące z elementem przedsiębiorczości, ABC przedsiębiorczości, biznes 

plan, pozyskiwanie finansowania i dofinansowania działalności, poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczości

15.
WND-

POKL.06.01.01-
20-042/09

Akademia Szybkiej 
Nauki Tadeusz 

Buzarewicz
05.08.2009

Kormoranów 10 
11-600 Radzieje

Prawo jazdy kat. C i 
C+E oknem na świat- 

aktywizacja 
zawodowa 

mieszkańców 
podlasia

01/09/2009-
31/03/2010

392 335,00 zł 392 335,00 zł
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
50 Kurs języka angielskiego/ niemieckiego, szkolenie z zakresu prawa pracy, kurs prawa jazdy

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-063/09

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

08.10.2009
ul. Plac 

Inwalidów 10  01-
552 Warszawa

PODLASKIE
CENTRUM 
informacji

o aktywizacji
zawodowej

01/10/2009-
30/09/2010

1 027 075,40 zł 1 027 075,40 zł
Projekt o charakterze 

informacyjno-
promocyjnym

0 Projekt o charakterze informacyjno-promocyjnym

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-061/10

4progress Maciej 
Kusiński

23.06.2010
ul. Dąbrowskiego 

28 lok. 8A                                             
15-872 Białystok      

REAKTYWACJA 
ZAWODOWA 50+

01.07.2010-
30.06.2011

349 367,83 349 367,83
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia 50+
30

Poradnictwo zawodowe "gotowi na zmiany", poradnictwo indywidualne "Ja w obliczu zmiany", poradnictwo 
indywidualne " kompetencje XXI wieku:, poradnictwo indywidualne "podejmuję pracę", szkolenie "obsługa komputera 

z elementami przedsiębiorczości", szkolenie z zakresu "kucharz", szkolenie z zakresu "spawanie metodą MAG", 
szkolenie z zakresu :opiekun domowy z kursem masażu", staże zawodowe.  

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-027/10

Podlaska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych 

Hufców Pracy w 
Białymstoku

16.06.2010
ul. Dąbrowskiego 

22                       
15-872 Białystok

CZAS NA STAŻ
01.10.2010-
31.07.2011

656 835,00 656 835,00

Osoby bezrobotne, 
osoby nieaktywne 

zawodowo (w wieku do 
25 roku życia)

45

Warsztaty z psychologiem, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, kurs 
komputerowy, zajęcia z prawnikiem dot. form zatrudnienia, podatków, zagrożeń wynikających z podejmowania pracy 

nielegalnej i konsekwencjach niepłacenia składek ZUS, kursy zawodowe- magazynier/handlowiec z obsługą wózka 
widłowego, barman/kelner, bądź inne kursy wg. potrzeb, staż zawodowy.

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-014/10

Starostwo Powiatowe w 
Łomży

06.07.2010

ul. Szosa 
Zambrowska 1 

lok. 27                                          
18-400 Łomża         

Nowy zawód – nowe 
możliwości

01.07.2010-
30.09.2011

541 837,00 541 837,00
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
110

Szkolenia: Konsultatnt Contact Center, pracownik biurowy z obsługą komputera, specjalista ds. kadr i płac z 
wykorzystaniem programu komputerowego (OFFICE, System SYMFONIA, Płatnik), obsługa kas fiskalnych z 
programem magazynowym (obsługa komputera, w tym pakiet MS OFFICE, SYMFONIA- Handel Premium- 

gospodarka magazynowa, szkolenie z księgowości komputerowej. Poradnictwo psychologiczne- indywidualne lub 
grupowe spotkania z psychologiem. Doradztwo zawodowe.

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-003/10

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i 
Kształcenia 

Ustawicznego

01.07.2010
ul. Kamedulska 3                                  
16-400 Suwałki

Najlepsza inwestycja - 
nauka i praca

01.08.2010-
30.06.2011

405 660,00 405 660,00
Osoby pozostające bez 

zatrudnienia
90

Szkolenia: "Kompleksowy kurs komputerowy", "Kelner-barman z obsługą kas fiskalnych", "Podstawowy angielski", 
"Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych", "Kucharz", "Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych", Doradztwo zawodowe 

i indywidualne.

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-045/10

Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy Oddział w 

Białymstoku
01.07.2010

ul. Generała 
Władysława 
Andersa 38                                                                 

15-113 Białystok

Nowe kwalifikacje - 
szansa na 

zatrudnienie

01.07.2010-
31.10.2011

925 162,20 925 162,20 Osoby bezrobotne 60
Doradztwo zawodowe, szkolenia: dekarz, cieśla, technolog robót wykończeniowych, kosztorysant robót budowlanych, 

pracownik administracyjno-biurowy, księgowość w małej firmie. Staże zawodowe.

Konkurs:2/POKL/6.1.1/2009

Konkurs:1/POKL/6.1.1/2010



6
WND-

POKL.06.01.01-
20-009/10

Opieka – Podlaskie 
Centrum Opiekunek 
Kinga Koronkiewicz

09.07.2010
ul. Piękna 5 lok. 

22                            
15-228 Białystok

Profesjonalna 
opiekunka dziecięca

01.09.2010-
31.05.2011

215 696,76 215 696,76
Osoby bezrobotne 

(kobiety 50+)
100

Szkolenia zostaną podzielone na 3 bloki tematyczne: I. Zawód "opiekunka dziecięca": aktywne poszukiwanie pracy w 
zawodzie, współpraca z agencjami zatrudnienia, rozmowy kwalifikacyjne i dokumenty rekrutacyjne, autoprezentacja, 
kultura zawodu. II. Blok: "Wychowanie dziecka": podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka, 

podstawy psychologii rozwojowej, zasady i metody wychowania dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 
dziecka, wpływ zabawy na rozwój dziecka, przygotowanie i dobór pomocy do zabaw, rodzaje i propozycje zajęć. III. 

Blok Pielęgnowanie dziecka: potrzeby biologiczne małego dziecka, choroby wieku dziecięcego w pigułce- rola 
opiekunki dziecięcej, opieka nad chorym dzieckiem, żywienie niemowląt i małych dzieci, pierwsza pomoc dzieciom w 
nagłych wypadkach, wypoczynek, a rozwój małego dziecka- spacer, hartowanie i sen, kąpiel i pielęgnacja skóry dziecka 

1-3 roku życia, nagła śmierć łóżeczkowa jak jej zapobiec. Ponadto przeprowadzone zostaną IPD. 

7
WND-

POKL.06.01.01-
20-012/10

EC Euro Consulting Sp. 
z o.o.

14.07.2010
ul. Piłsudskiego 

32 lok. 103                            
10-578 Olsztyn

FRONT DESK czy 
BACK OFFICE? 

Aktywny I 
wykwalifikowany 
personel 50 + w 

branży hotelarsko-
gastronomicznej 

01.09.2010-
30.09.2011

498 005,00 498 005,00

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia 50+ (w 

tym 30% osoby 
niepełnosprawne)

30

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, tworzenie IPD, warsztaty z zakresu obsługi komputera, szkolenia językowe, 
szkolenia: szkolenie zawodowe dla personelu typu front desk: kelner/ka barman/ka, recepcjonista/ka, animator/ka czasu 

wolnego w obiektach hotelarsko-gastronomicznych, Szkolenie zawodowe dla pracowników typu back-office: 
asystent/ka szefa kuchni, specjalista/ka ds. konserwacji i aranżacji terenów zielonych, pracownik/ca służby pięter, Staż 

zawodowy, Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.  

8
WND-

POKL.06.01.01-
20-005/10

Fundacja na rzecz 
integracji zawodowej, 

społecznej oraz rozwoju 
przedsiębiorczości VIA

14.07.2010
ul. Długa 44/50 

lok. 204                             
00-241 Warszawa

Skazani na … sukces 
na rynku pracy. 

Edycja podlaska.

01.08.2010-
31.07.2011

1 164 320,99 1 164 320,99

Mężczyźni w wieku 
produkcyjnym, 
pozostający bez 
zatrudnienia po 

opuszczeniu AŚ/ZK 
wskutek zakończenia 

odbywania kary 
pozbawienia wolności 

lub warunkowego 
przedterminowego 

zwolnienia

60
Konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie- trening umiejętności 

ogólnych, szkolenia zawodowe (dostosowane do możliwości uczestnika z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy), 
konsultacje z doradcą zawodowym.

9
WND-

POKL.06.01.01-
20-026/10

Gmina Bargłów 
Kościelny/ Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bargłowie 
Kościelnym

06.07.2010

ul. Augustowska 
47 16-300 
Bargłów 
Kościelny 

Daj sobie szansę
01/07/2010-
31/07/2011

238 244,24 238 244,24

Osoby bezrobotne, 
korzystające z pomocy 
społecznej powyżej 50 

roku życia 
zamieszkujące Bargłów 

Kościelny

10 Poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże zawodowe.                                  

10
WND-

POKL.06.01.01-
20-048/10

Centrum Edukacyjno-
Doradcze SYNERGIA 

Zofia Manaczyńska
12.07.2010

ul. Waszyngtona 
24, lok. 149                                         

15-274 Białystok

OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA - 

aktywizacja 
zawodowa osób po 

50 roku życia w 
obszarze edukacji na 

rzecz ginących 
zawodów

01/07/2010-
31/12/2011

457 168,50 457 168,50
Osoby po 50 roku życia 

zamieszkujące woj. 
Podlaskie

45

Akademia rozwoju osobistego (aktywizacja i poradnictwo zawodowe), Akademia zdrowego ciała- prowadzona w 
formule Klubu Pracy w oparciu o struktury gminnych Klubów Seniora oferująca uczestnikom projektu: wizyty studyjne 
do 2 gmin partnerskich w ramach zajęć terenowych "Ginące Zawody Trzech Kultur" oraz gimnazjum trzeciego wieku- 

systematyczne zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne. Akademia Zdrowego Ducha:- prowadzona w formule Klubu 
Pracy w oparciu o struktury gminnych Klubów Seniora oferująca uczestnikom projektu: wsparcie psychologiczne, 
wsparcie doradcze IPD, Akademia umiejętności: szkolenia zawodowe- nowe technologie w ginących zawodach, 
umiejętności trenerskie, animator kultury, umiejętności przedsiębiorcze. Dodatkowo każdy uczestnik skorzysta ze 

szkolenia "Dziedzictwo kulturowe po angielsku", Akademia dziedzictwa kulturowego- staże zawodowe.  

11
WND-

POKL.06.01.01-
20-060/10

Centrum Doradztwa 
Personalnego Sp. z o.o.

23.07.2010
ul. Poleska 61                                      

15-467 Białystok
Aktywna mama na 

Podlasiu
02/08/2010-
31/07/2011

498 473,68 498 473,68

Kobiety pozostające 
bez zatrudnienia 
zamieszkujące na 

terytorium powiatu 
augustowskiego, 
białostockiego, 
grajewskiego, 
łomżyńskiego i 

suwalskiego 
posiadające co najmniej 
1 dziecko w wieku do 

lat 7

75
Poradnictwo zawodowe- indywidualne i grupowe. Kurs językowy. Szkolenia z tematyki sprzedaży (diagnoza potrzeb 
klienta, profesjonalna obsługa klienta, efektywne techniki sprzedaży, marketing, telemarketing, negocjacje w biznesie, 

obsługa kas fiskalnych). 

12
WND-

POKL.06.01.01-
20-011/10

Centrum Edukacji 
„Akademia Sukcesu” 

Agnieszka Mońko
23.07.2010

ul. Pileckiego 4 
lok. 57                             

15-689 Białystok
Akademia Sukcesu

02/08/2010-
30/09/2010

298 245,00 298 245,00
Osoby pozostając bez 

zatrudnienia
60

"ABC poszukiwania pracy", "Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace", "Stylista-wizażysta", "Masaż", 
"Opiekun w domu pomocy społecznej", "Grafik komputerowy", "Kurs na instruktora nauki jazdy", Staże zawodowe. 



1
WND-

POKL.06.01.01-
20-063/10

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

30.05.2011
Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

INNOWACJE 
RYNKU PRACY- 

testowanie i 
wdrażanie nowych 
metod promocji 
zatrudnienia w 

zawodach niszowych, 
ginących oraz mało 

popularnych

01/07/2011- 
30/06/2013

1 498 060,00 zł 1 498 060,00 zł

Projekt innowacyjny 
testujący z 

komponentem 
ponadnarodowym

339 Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-012/11

Powiat 
Wysokomazowiecki/ 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem

02.08.2011
Ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie 
Mazowieckie

50 PLUS wraca 
na rynek pracy

01.10.2011-
31.01.2013

409 256,00 zł 357 596,00 zł

Osoby bezrobotne 
powyżej 50 roku życia 
zarejestrowane w PUP 

w Wysokiem 
Mazowieckiem 

30
Poradnictwo zawodowe, szkolenia: monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, sortowacz surowców wtórnych, kasjer 

handlowy, rejestratorka medyczna; staże, prace interwencyjne.

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-013/11

Powiat 
Wysokomazowiecki/ 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem

02.08.2011
Ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie 
Mazowieckie

Moja szansa, moja 
przyszłość- wsparcie 

bezrobotnej 
młodzieży

01.10.2011-
31.01.2013

642 576,00 zł 554 016,00 zł

Osoby bezrobotne do 
25 roku życia 

zarejestrowane w PUP 
w Wysokiem 

Mazowieckiem

50
Poradnictwo zawodowe; szkolenia: asystent ds. księgowości, magazynier, pracownik kancelaryjny, kasjer handlowy, 

sortowacz surowców wtórnych; staże; prace interwencyjne.

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-014/11

Powiat Siemiatycki/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Siemiatyczach
03.08.2011

Ul. Leg. 
Piłsudskiego 3 

17-300 
Siemiatycze

Otwarci na Zmiany- 
działania na rzecz 

aktywizacji 
zawodowej osób 
bezrobotnych w 

powiecie 
siemiatyckim

01.07.2011-
31.12.2012

381 400,00 zł 331 400,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Siemiatyczach

40 Staże, szkoleniania: kierowca samochodu ciężarowego, operator koparki, spawacz metodą MAG; prace interwencyjne.

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-023/11

Powiat 
Grajewski/Powiatowy 

Urząd Pracy w Grajewie
08.08.2011

Ul. Strażacka 6a
19-200 Grajewo

Wspólny trud Twoja 
praca

01.08.2011-
31.12.2012

760 070,00 zł 760 070,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Grajewie

80 Staż/praktyki zawodowe; subsydiowane zatrudnienie.

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-022/11

Powiat 
Grajewski/Powiatowy 

Urząd Pracy w Grajewie
08.08.2011

Ul. Strażacka 6a
19-200 Grajewo

Niemobilny a solidny
01.08.2011-
31.12.2012

322 670,00 zł 322 670,00 zł

Osoby bezrobotne 
powyżej 50 roku życia 
zarejestrowane w PUP 

w Grajewie

50 Staż/praktyki zawodowe; subsydiowane zatrudnienie.

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-019/11

4progress Maciej 
Kusiński

16.08.2011
Ul. Kredytowa 21 
15-336 Białystok

POSZUKIWANY, 
POSZUKIWANA… 
50+ na podlaskim 

rynku pracy

01.09.2011- 
30.11.2012

369 656,75 zł 369 656,75 zł
Osoby  powyżej 50 

roku życia pozostające 
bez zatrudnienia 

33
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, spotkania indywidualne w formie COACHINGU ZAWODOWEGO, 

szkolenia zawodowe: opiekunka dziecięca, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik ochrony fizycznej, operator 
obrabiarek CNC, staże.

7
WND-

POKL.06.01.01-
20-034/11

Powiat Kolneński/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Kolnie
16.08.2011

Ul. Wojska 
Polskiego 46 
18-500 Kolno

Powrót do 
aktywności osób 

bezrobotnych 
powyżej 50 roku 

życia

01.08.2011- 
31.12.2012

358 220,00 zł 309 980,00 zł

Osoby bezrobotne 
powyżej 50 roku życia 
zarejestrowane w PUP 

w Kolnie

35 Staż, subsydiowne zatrudnienie.

8
WND-

POKL.06.01.01-
20-033/11

Powiat Kolneński/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Kolnie
16.08.2011

Ul. Wojska 
Polskiego 46 
18-500 Kolno

Twoja szansa na 
zatrudnienie

01.08.2011- 
31.12.2012

659 100,00 zł 520 960,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Kolnie

60 Staż, subsydiowane zatrudnienie. 

9
WND-

POKL.06.01.01-
20-017/11

Powiat Suwalski/ 
Powoiatowy Urząd 
Pracy w Suwałkach

18.08.2011
Ul. Kościuszki 

71A
16-400 Suwałki

Hotelarstwo twoją 
szansą na 

zatrudnienie

01.09.2011-
30.06.2013

467 913,37 zł 379 881,37 zł
Osoby bezrobotne do 

25 roku życia
16 IPD, szkolenia zawodowe: kelner/barman, recepcjonista hotelowy, staż, prace interwencyjne. 

10
WND-

POKL.06.01.01-
20-046/11

Opieka- Podlaskie 
Centrum Opiekunek 
Kinga Koronkiewicz

19.08.2011
Ul.Piękna 5/22

15-282 Białystok
Profesjonalna 

opiekunka seniora
01.08.2011- 
31.07.2012

281 007,00 zł 281 007,00 zł
Kobiety bezrobotne po 

50 roku życia
105

Program kursu obejmuje 6 bloków tematycznych: socjomedyczne aspekty usług opiekuńczych, rehabilitacja, pielęgnacja 
seniora, zajęcia praktyczne w domu opieki społecznej, wsparcie psychologiczne i kształcenie umiejętności 

interpersonalnych, aktywizacja zawodowa.

11
WND-

POKL.06.01.01-
20-038/11

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 

Białymstoku
18.08.2011

Ul. Pogodna 63/1 
15-365 Białystok

Wiek i wiedza- 
kompleksowe 

wsparcie prowadzące 
do zatrudnienia 

bezrobotnych  os. po 
50 roku życia

15.08.2011- 
31.12.2012

1 388 093,91 zł 1 388 093,91 zł
Osoby pozostające bez 
zatrudnienia  po 50 r. ż.

100

Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, realizacja szkoleń motywacja i kreatywność, obsługa komputera, realizacja 
szkoleń w zawodach: specjalista ds. administracji i zarządzania, pracownik sprzedaży w sklepach, koucharze, 

pracownik usług ochrony, personel ds. zdrowia, robotnik obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni, robotnicy 
budowlani robót stanu surowego i pokrewni, robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni, operatorzy 

pojazdów wolnobieżnych i pokrewni, pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe. Staże zawodowe.     

12
WND-

POKL.06.01.01-
20-004/11

Powiat Sokólski/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Sokółce
29.08.2011

Ul. Kryńska 40 
16-100 Sokółka

Ekozatrudnienie
01.08.2011-
31.10.2012

800 000,00 zł 754 820,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Sokółce

100
Staże, sybsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu: ogrodnik terenów 

zieleni, operator sprzętu ciężkiego.

Konkurs: 1/POKL/6.1.1/2011

Konkurs:1/POKL/6/D.1.1/2010



13
WND-

POKL.06.01.01-
20-020/11

Powiat Łomżyńskie/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Łomży
29.08.2011

Ul. Nowogrodzka 
1 

18-400 Łomża
Postaw na siebie

01.09.2011- 
30.06.2013

529 938,00 zł 404 802,00 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne do 25 r. ż., 
niepełnosprawne, po 45 
r. ż.  zarejestrowane w 

PUP w Łomży.

30 IPD, zajęcia aktywizacyjne, staż, prace interwencyjne. 

14
WND-

POKL.06.01.01-
20-021/11

Powiat Łomżyńskie/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Łomży
29.08.2011

Ul. Nowogrodzka 
1 

18-400 Łomża

Uwierz w swoje 
możliwości

01.09.2011- 
30.06.2013

304 967,00 zł 252 441,00 zł

Osoby bezrobotne po 
50 r. życia 

zarejestrowane w PUP 
w Łomży

15 IPD, zajęcia aktywizacyjne, staż, prace interwencyjne. 

15
WND-

POKL.06.01.01-
20-042/11

Powiat Hajnowski/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Hajnówce
29.08.2011

Ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 10A
17-200 Hajnówka

Daj szansę 
niepełnosprawnym

10.08.2011- 
31.12.2012

275 503,66 zł 275 503,66 zł
Osoby niepełnosprawne 
zarejestrowane w PUP 

w Hajnówce
23 IPD, staże, prace interwencyjne. 

16
WND-

POKL.06.01.01-
20-005/11

Powiat Augustowski/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Augustowie
16.08.2011

Ul. Mickiewicza 2 
16-300 Augustów

Powiat augustowski 
wspiera zatrudnienie

01.08.2011- 
31.10.2012

337 100,00 zł 337 100,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Augustowie

25 IPD, staże.

17
WND-

POKL.06.01.01-
20-031/11

Powiat Zambrowski/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Zambrowie
29.08.2011

Ul. Fabryczna 3 
18-300 Zambrów

Pożegnanie z 
bezrobociem

01.09.2011- 
31.01.2013

499 325,26 zł 369 845,26 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Zambrowie

52 Poradnictwo zawodowe, staże, prace interwencyjne.

18
WND-

POKL.06.01.01-
20-016/11

Powiat Sejneński- 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Sejnach
29.08.2011

Ul. Łąkowa 26 
16-500 Seijny

Od bierności do 
aktywności

01.09.2011- 
31.12.2012

219 254,00 zł 219 254,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Sejnach

15 Doradztwo zawodowe, staż, prace interwencyjne.

19
WND-

POKL.06.01.01-
20-040/11

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

06.09.2011
ul. Plac 

Inwalidów 10  01-
552 Warszawa

Twój czas- Twoja 
przyszłość

01.09.2011- 
31.08.2013

1 110 514,28 zł 1 110 514,28 zł
Osoby pozostające bez 
zatrudnienia do 25 r. ż.

60

Indywidualne wsparcie motywacyjno-psychologiczne, staże, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia 
zawodowe: moduł ABC zatrudnienia w zielonych miejscach pracy, robotnik gospodarczy, pracownicy obsługi biurowej, 

robotnik drogowy z modułem operator koparko-ładowarki, opiekunka dziecięca, barman-kelner z modułem obsługa 
kasy fiskalnej, pomoc kuchenna, przedstawiciel handlowy z modułem pośrednictwa kredytowego, recepcjonista, 
sprzedawca w stacji paliw z modułem obsługa kasy fiskalnej, fakturowanie oraz napełnianie zbiorników LPG, 

pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych z modułem obsługa piły do ścinki drzew, pośrednictwo pracy.

20
WND-

POKL.06.01.01-
20-018/11

Training Group Danuta 
Gorlewska

06.09.2011
Ul. Wicentego 

Witosa 34 
15-660 Białystok

Pokaż na co Cię stać!
01.10.2011- 
31.03.2013

386 674,28 zł 386 674,28 zł

Osoby 
niepełnosprawne, 
pozostające bez 

zatrudnienia na terenie 
powiatu bielskiego

20
Poradnictwo zawodowe, szkolenia: komputerowe, szkolenia zawodowe: pomoc bibliotekarza, sortowacz surowców 

wtórnych z modułem obsługa wózka widłowego, przewodnik turystyczny terenowy, grafik komputerowy multimediów, 
subsydiowane zatrudnienie, praktyki zawodowe.

21
WND-

POKL.06.01.01-
20-027/11

T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. Z o. 

o. 
07.09.2011

Ul. Malmeda 1 
15-440 Białystok

Kwalifikacje + 
doświadczenie= 

zatrudnienie

01.09.2011- 
30.09.2012

387 702,00 zł 387 702,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Mońkach

40
Poradnictwo zawodowe/IPD, Szkolenia: pracownik administracyjno-biurowy, kasjer- sprzedawca z obsługą kas 

fiskalnych, staże, prace interwencyjne. 

22
WND-

POKL.06.01.01-
20-015/11

Powiat Białostocki/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Białymstoku
29.09.2011

Ul. Sienkiewicza 
82 

15-005 Białystok

Aktywność szansą na 
zatrudnienie

01.12.2011-
31.05.2013

731 900,00 zł 731 900,00 zł
Osoby bezrobotne 

zarejestrowane w PUP 
w Białymstoku

120 Doradztwo zawodowe, staże zawodowe, szkolenia zawodowe: operator sprzętu ciężkiego.

23
WND-

POKL.06.01.01-
20-035/11

Łomżyńska Rada 
Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo - 
Technicznych NOT w 

Łomży

13.10.2011
Ul. Polowa 45
18-400 Łomża

Nowa formuła 
wsparcia 

odpowiedzią na 
potrzeby rynku pracy

01.01.2012- 
31.12.2013

1 377 960,00 1 377 960,00 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia 

zamieszkujące na 
terenie powiatów: 
Łomża, m. Łomża, 
Kolno, Zambrów

70
Szkolenia: kierowca samochodu ciężarowego, opiekunka domowa, technolog robót wykończeniowych w 

budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, pracownicy obsługi biurowej, księgowi, poradnictwo 
zawodowe, staże. 

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-020/12

Powiat Grajewski/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Grajewie
11.10.2012

Ul. Strażacka 6a
19-200 Grajewo

Z Urzędem po pracę
01.10.2012-
30.09.2014

1 107 006,00 zł 897 846,00 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne 

zarejstrowane w PUP w 
Grajewie 

108
- poradnictwo zawodowe, 

- staże zawodowe,
- subsydiowane zatrudnienie,

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-028/12

Opieka - Podlaskie 
Centrum Opiekunek 
Kinga Koronkiewicz

07.11.2012
Ul. Piękna 5 lok. 

22
15-282 Białystok

Profesjonalna 
opiekunka seniora z 

modułem jez. 
niemieckiego

01.10.2012-
31.08.2013

358 280,20 zł 358 280,20 zł

Bezrobotne kobiety                   
w wieku 50-64 lata, 
które zamieszkują m. 

Białystok i powiat 
białostocki

105
- doradztwo zawodowe,                                                                                                                                                  

 - szkolenia zawodowe: opiekun/ka osób starszych, kurs języka niemieckiego,

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-029/12

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku

13.11.2012
Ul. Warszawska 2
15-063 Białystok

Czas na pracę
01.10.2012-
31.03.2014

409 118,86 zł 409 118,86 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne 

zarejstrowane w PUP w 
Białymstoku/ Oddział 

Łapy

30

- poradnictwo zawodowe,                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe: pracownik działu kadr, pracownik działu księgowości, pracownik kancelaryjny, opiekunka 
dziecięca, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, operator wóżków jezdniowych,                                                              

- staże zawodowe,

Konkurs: 1/POKL/6.1.1/2012



4
WND-

POKL.06.01.01-
20-021/12

Powiat Kolneński/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Kolnie
15.11.2012

Ul. Wojska 
Polskiego 46
18-500 Kolno

Powrót osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 
rynek pracy

01.10.2012-
31.03.2014

1 119 990,00 zł 891 990,00 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne zamieszkałe 

na terenie powiatu 
kolneńskiego

97
- poradnictwo zawodowe,                                                                                                                                                 

 - staż,                                                                                             
- subsydiowane zatrudnienie,

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-027/12

Powiat Białostocki/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Białymstoku
26.11.2012

Ul. Sienkiewicza 
82

15-005 Białystok

Aktywność szansą na 
zatrudnienie - II 

edycja

01.02.2013-
28.02.2014

710 893,20 zł 710 893,20 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne 

zarejestrowane w PUP                                
w Białymstoku

100

- doradztwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe: spawanie metodą MAG, MIG, TIG,
 - staże,

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-017/12

PowiatSejneński/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Sejnach
27.11.2012

Ul. Łąkowa 26
16-500 Sejny

Od bierności do 
aktywności                     
II Edycja

01.10.2012-
30.09.2014

983 908,08 zł 983 908,08 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne 

zarejestrowane w PUP                          
w Sejnach

111
- warsztaty aktywizacji zawodowej,

 - staże,
- subsydiowane zatrudnienie,

7
WND-

POKL.06.01.01-
20-025/12

4progress Maciej 
Kusiński

29.11.2012
Ul. Legionowa 30 

lok. 205
15-281 Białystok

POSZUKIWANY, 
POSZUKIWANA… 
50+ na podlaskim 
rynku pracy - II 

edycja

01.01.2013-
31.03.2014

413 201,48 zł 413 201,48 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia 

(zarejestrowane jako 
bezrobotne lub 

poszukujace pracy) 
powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 

białostocki lub                           
M. Białystok w 

rozumieniu przepisów 
KC

32

- warsztaty aktywnego poszykiwania pracy, 
- spotkania indywidualne w formie coachingu zawodowego, 

- szkolenia zawodowe: operator obrabiarek sterowanych numerycznie, opiekun/ka dziecięca, spawanie metodą MIG, 
sprzedawca branży spożywczej z obsługą kasy fiskalnej, 

- staże zawodowe,

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-004/12

Narodowe Forum 
Doradztwa Kariery

05.12.2012
Ul. Żurawia 47 00-

680 Warszawa

PI PWP - NOWY 
MODEL 

REKRUTACJI - 
partnerstwo na 

rynku pracy

01.10.2012-
30.06.2015

1 548 829,23 zł 1 548 829,23 zł

Użytkownicy 
produktów: doradcy 

zawodowi, 
pracownicy PSZ, 
Instytucji Rynku 
Pracy, instytucje 

szkoleniowe, 
instytucje dialogu 

społecznego, 
podmioty ekonomii 

społecznej
Odbiorcy 

produktów: osoby 
bezrobotne w tym w 
szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku 

pracy - osoby 
powyżej 50 roku 
życia, os. 

niepełnosprawne, 
przedstawiciele 

pracodawców - os. 
zajmujące się 

rekrutacją, 
pracodawcy, 
pracownicy 

Niepublicznych 
Instytucji Rynku 
Pracy i PUP ), 

doradcy personalni, 
pośrednicy pracy

55

- Badania  i  strategia  wdrażania;
- Testowanie produktów ( laboratorium: diagnozy, planu rozwoju oraz realizacji rozwoju).  Produktem 
finalnym ma być model komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych 

instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie rekrutacji osób bezrobotnych, w tym osób 
niepełnosprawnych i 50+ na wolne miejsca pracy, na które złożą się 3 modele: MODEL DIAGNOZY( 
karta identyfikacji profilu predyspozycji,  ankieta audytu pracodawcy,  karta zbieżności kompetencji), 

MODEL PLANU ROZWOJU ( karta rozwoju pracownika,  ankiety możliwości realizacji rozwoju 
pracowników,  wzór rekomendacji rozwojowych), MODEL REALIZACJI ROZWOJU  (karta realizacji 

planu rozwoju,  modelowe programy szkoleń nabywania kompetencji zawodowych, modelowe programy 
szkoleń);

- Ewaluacja rozwiązań oraz upowszechnianie i mainstreming.

Konkurs: 1/POKL/6/D.1.1/2012



2

WND-
POKL.06.01.01-

20-002/12

Towarzystwo 
Amicus

04.02.2013

Ul. Brukowa 
28/8

15-889 
Białystok

PI PWP - 
Innowacyjne 
możliwości 
tworzenia 

zielonych miejsc 
pracy szansą dla 
województwa 
podlaskiego

01.01.2013-
31.03.2015

1 580 969,50 zł 1 580 969,50 zł

Użytkownicy: 
Docelowo: 

wszystkie powiaty i 
gminy wiejskie w 

Polsce
Upowszechnianie i 
włączanie (Wójt 
Gminy Narewka, 
Burmistrz Miasta 

Zambrów, Burmistrz 
Miasta Sejny, 9 
wybranych gmin 

wytypowanych na 
podstawie kryterium 
liczby mieszkańców)

Odbiorcy 
produktów: 
mieszkańcy 

obszarów wiejskich 
z terenu trzech gmin 
objętych wsparciem - 
Narewka, Zambrów i 

Sejny

198

- Diagnoza i analiza problemu zbiórki zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego;   

- Diagnoza i analiza problemu zastępowania konwencjonalnych surowców energetycznych biomasą;
- Testowanie produktów;

- Opracowanie produktu finalnego (plan efektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i zużytych baterii na terenie trzech wybranych gmin, plan odbioru odpadów z trzech 
wybranych gmin, analiza ekonomiczna dochodów gmin, wzór organizacji i finansowania zielonego 
stanowiska pracy w gminie/mieście, przewodnik  "ABC biomasy", wzór szacowania ilości zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wzór szacowania ilości zużytych baterii, wzór szacowania ilości 
biomasy);

- Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki (produkt bedzie upowszechniany i włączony 
do praktyki w 12 gminach woj. podlaskiego, szkolenia i seminaria). 

 

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-006/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 

Białymstoku
02.12.2013

Pogodna 63/1 15-
365 Białystok

DOBRY START - 
aktywizacja 

zawodowa osób 
niepracujących

01/11/2013-
31/01/2015

1 691 701,00 zł 1 691 701,00 zł

Osoby niepracujące (w 
tym zarejestrowane 
jako bezrobotne) w 

wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia zamieszkujące 

powiat suwalski, powiat 
M. Suwałki, powiat 
augustowski, powiat 

sejneński, powiat 
grajewski oraz powiat 

moniecki w rozumieniu 
przepisów KC

120

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                
 - szkolenia zawodowe (monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej, sortowacz surowców wtórnych, specjalista 

ds. żywienia, diet i zdrowego stylu życia, pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), pracownik obsługi płacowej, 
kasjer handlowy, przedstawiciel handlowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, kierowca operator wózków 

jezdniowych, operator sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa, wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali kucharze, 
barman, grafik komputerowy multimediów, kierowca samochodu dostawczego, spawacz, pozostali operatorzy 

urządzeń energetycznych, robotnik gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

2
WND-

POKL.06.01.01-
20-014/13

Training Group Danuta 
Gorlewska

02.12.2013
al. Jana Pawła II 

59c lok. 2 15-704 
Białystok

Wyznacz swój kurs 
na sukces

01/10/2013-
31/12/2014

983 512,96 zł 983 512,96 zł

Osoby niezatrudnione 
w wieku 15-30 lat oraz 
w wieku powyżej 50 

roku życia 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok,  oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

50

- poradnictwo zawodowe                                        
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                  
- szkolenia zawodowe (monter ociepleń budynków, monter rusztowań, pomoc kuchenna, sprzedawca w branży 

spożywczej, pracownik kancelaryjny z elementami księgowymi, kierowca samochodu osobowego)

Konkurs: 1/POKL/6.1.1/2013



3
WND-

POKL.06.01.01-
20-016/13

Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy Oddział                                 
w Białymstoku

02.12.2013

Tysiąclecia 
Państwa 

Polskiego 8  15-
111 Białystok

Nowe kwalifikacje - 
nowa praca

01/01/2014-
30/06/2015

527 306,00 zł 527 306,00 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia  w wieku 
15-30 lat oraz w wieku 
powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

80

- poradnictwo zawodowe                                        
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                                                                                                 

 - szkolenia zawodowe (cieśla, dekarz, księgowy, glazurnik, spawacz metodą TIG)

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-018/13

Zarządzanie i 
Księgowość s.c. 

Andrzej Głowacki, 
Cecylia Głowacka

02.12.2013
Halicka 5 

15-594 Białystok

Szkolenia zawodowe 
dla osób 

pozostajacych bez 
zatrudnienia

01/11/2013-
28/02/2015

579 590,00 zł 579 590,00 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne) w 

wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia zamieszkujące 
powiat białostocki, 
powiat M. Białystok 

oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów 

KC

60

- poradnictwo zawodowe                                       
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                
 - szkolenia zawodowe (kurs koparko-ładowarki kl. III, kurs specjalista ds. ochrony środowiska, instruktor fitness, 

audytor energetyczny)

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-025/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 

Białymstoku
02.12.2013

Pogodna 63/1 
15-365 Białystok

LEPSZE JUTRO - 
aktywizacja 

zawodowa osób 
niepracujących

01/11/2013-
31/01/2015

1 149 090,90 zł 1 149 090,90 zł

Osoby niepracujące (w 
tym zarejestrowane 
jako bezrobotne) w 

wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia zamieszkujące 

powiat bielski, powiat 
wysokomazowiecki, 

powiat siemiatycki oraz 
powiat hajnowski w 

rozumieniu przepisów 
KC

80

- poradnictwo zawodowe                                       
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                
 - szkolenia zawodowe (monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej, sortowacz surowców wtórnych, specjalista 

ds. żywienia, diet i zdrowego stylu życia, pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), pracownik obsługi płacowej, 
kasjer handlowy, przedstawiciel handlowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, kierowca operator wózków 

jezdniowych, operator sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa, wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali kucharze, 
barman, grafik komputerowy multimediów, kierowca samochodu dostawczego, spawacz, pozostali operatorzy 

urządzeń energetycznych, robotnik gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-015/13

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku

03.12.2013
Warszawska 2 

 15-063 Białystok
Kierunek praca

01/01/2014-
31/03/2015

440 888,08 zł 440 888,08 zł

Osoby długotrwale 
bezrobotne  w wieku 15-

30 lat oraz w wieku 
powyżej 50 roku życia, 
zarejstrowane w PUP w 
Białymstoku, Oddziale 

Łapy oraz PUP 
Sokółka, zamieszkujące 

powiat białostocki, 
powiat M. Białystok 

oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów 

KC

30

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, operator wózków jezdniowych, spawacz metodą 
MAG, pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca)                                                              

- staże zawodowe

7
WND-

POKL.06.01.01-
20-021/13

T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z 

o.o.
06.12.2013

Malmeda 1 
15-440 Białystok

Aktywuj się 
zawodowo

01/01/2014-
31/01/2015

379 764,07 zł 379 764,07 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia  w wieku 
15-30 lat oraz w wieku 
powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

48

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (sprzedawca w branży spożywczej, projektant grafiki stron internetowych)                                                             
- staże zawodowe



8
WND-

POKL.06.01.01-
20-026/13

Powiat Łomżyński/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Łomży
06.12.2013

Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Aktywni i efektywni
01/11/2013-
30/06/2015

1 799 671,50 zł 1 799 671,50 zł

Osoby bezrobotne  w 
wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia, zarejstrowane w 
PUP w Łomży,PUP w 

Zambrowie oraz PUP w 
Kolnie, zamieszkujące 

powiat łomżyński, 
powiat M. Łomża, 
powiat zambrowski 

oraz powiat kolneński 
w rozumieniu 
przepisów KC

185
- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   

- pośrednictwo pracy                                                                                                                         
- staże zawodowe

9
WND-

POKL.06.01.01-
20-020/13

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

09.12.2013r.
Spółdzielcza 8 

15-441 Białystok

PRACA - GOTOWI - 
START! - 

aktywizacja osób 
niepełnosprawnych

01/01/2014-
30/06/2015

1 110 440,00 zł 1 110 440,00 zł

Osoby niepełnosprawne 
pozostające bez 

zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP 

jako bezrobotne) w 
wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia zamieszkujące 
powiat białostocki, 
powiat M. Białystok 

oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów 

KC

60

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                  
 - pośrednictwo pracy                                                           

 - szkolenia zawodowe (sprzedawca, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, pracownik biurowy z obsługą 
programów płacowych, grafik komputerowy, monter urządzeń energii odnawialnej, audytor energetyczny, sortowacz 

odpadów wtórnych)                                                             
- staże/praktyki  zawodowe

10
WND-

POKL.06.01.01-
20-019/13

Narodowe Forum 
Doradztwa Kariery

13.12.2013r.
Al. Jerozolimskie 

51 lok. 9 
00-697 Warszawa

Powrót do 
Aktywności 2 - 
powrót osób 

niepełnosprawnych  
na rynek pracy

01/11/2013-
30/04/2015

762 574,80 zł 762 574,80 zł

Osoby niepełnosprawne 
pozostające bez 

zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP 

jako bezrobotne) w 
wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia zamieszkujące 
powiat białostocki, 
powiat M. Białystok 

oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów 

KC

40

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                             

 - szkolenia zawodowe (sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, ogrodnik 
terenów zieleni, sortowacz surowców wtórnych, technik prac biurowych, pomoc kuchenna)                                                              

- staże zawodowe

11
WND-

POKL.06.01.01-
20-007/13

Agencja Rozwoju 
Regionalnego ARES 

S.A               
 w Suwałkach

19.12.2013r.
Teofila 

Noniewicza 42a
16-400 Suwałki

Stażysta - Pracownik
01/01/2014-
30/06/2015

1 539 753,32 zł 1 539 753,32 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne) w 

wieku poniżej 30 roku 
życia oraz w wieku 

powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 
suwalski, powiat M. 

Suwałki, powiat 
augustowski, powiat 

sejneński, powiat 
grajewski oraz powiat 

moniecki w rozumieniu 
przepisów KC

55
- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   

- pośrednictwo pracy                                                                                                                          
- staże zawodowe



12
WND-

POKL.06.01.01-
20-024/13

Biuro doradczo 
szkoleniowe APLIKON 

Marcin Drewnowski
20.12.2013r.

Rynek 
Piłsudskiego 57
18-200 Wysokie 

Mazowieckie

PRACA TO MÓJ 
CEL

01/01/2014-
28/02/2015

983 317,51 zł 983 317,51 zł

Osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne (nie 

posiadajace 
zatrudnienia)  w wieku 
poniżej 30 roku życia 
oraz w wieku powyżej 

50 roku życia 
zamieszkujące powiat 

bielski, powiat 
hajnowski, powiat 

siemiatycki oraz powiat 
wysokomazowiecki w 
rozumieniu przepisów 

KC

85

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (sortowacz surowców wtórnych, monter ociepleń budynków, sprzedawca, kierowca samochodu 
ciężarowego, pomoc kuchenna, opiekunka dziecięca)                                                              

- staże/praktyki  zawodowe

13
WND-

POKL.06.01.01-
20-004/13

T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z 

o.o.
16.01.2014r.

Malmeda 1 
15-440 Białystok

Kwalifikacje + 
doświadczenie = 
zatrudnienie 2

01/01/2014-
28/02/2015

477 944,84 zł 477 944,84 zł

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne) w 

wieku poniżej 30 roku 
życia oraz w wieku 

powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 
suwalski, powiat M. 

Suwałki, powiat 
augustowski, powiat 

sejneński, powiat 
grajewski oraz powiat 

moniecki w rozumieniu 
przepisów KC

60

- poradnictwo zawodowe 
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (sprzedawca w branży spożywczej, pracownik kancelaryjny)                                                              
- staże  zawodowe

14
WND-

POKL.06.01.01-
20-010/13

Powiat Białostocki/ 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Białymstoku
21.01.2014r.

Pogodna 63/1 
15-365 Białystok

Wspólne działanie - 
jeden projekt

01/01/2014-
28/02/2015

2 013 240,20 zł 2 013 240,20 zł

Osoby bezrobotne  w 
wieku 15-30 lat oraz w 
wieku powyżej 50 roku 
życia zamieszkujące 
powiat białostocki, 
powiat M. Białystok 

oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów 

KC

259

- poradnictwo zawodowe                                                                                                        
- pośrednictwo pracy                                                             

 - szkolenia zawodowe (operator koparki, operator koparko-ładowarki, operator ładowarki, kasjer-sprzedawca, 
pracownik ochrony fizycznej osób i mienia do licencji I stopnia, przewóz materiałów niebezpiecznych, brukarz, 

gorseciarka, pracownik magazynu)                                                              
- staże  zawodowe

1
WND-

POKL.06.01.01-
20-046/13

T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z 

o.o. 
26.05.2014r. 

ul. Malmeda 1
15-440 Białystok

Od szkolenia do 
zatrudnienia

01/05/2014-
30/06/2015

347 060,36 347 060,36

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane jako 
bezrobotne) w wieku 
poniżej 30 roku życia 
zmieszkujące powiat 
suwalski, powiat M. 

Suwałki, powiat 
augustowski, powiat 

sejneński, powiat 
grajewski oraz powiat 

moniecki w rozumieniu 
przepisów KC

30

poradnictwo zawodowe 
  pośrednictwo pracy 

  staże zawodowe   
 szkolenia zawodowe (sprzedawca w branży spożywczej)



2
WND-

POKL.06.01.01-
20-067/13

Training Group Danuta 
Gorlewska

27.05.2014
al. Jana Pawła II 

59c lok. 2
15-704 Białystok

Młodzi z pasją do 
pracy

01/05/2014-
30/06/2015

1 311 499,54 1 311 499,54

Osoby niezatrudnione 
w wieku poniżej 30 

roku życia 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok,  oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

76

 poradnictwo zawodowe
pośrednictwo pracy 

staże zawodowe
 szkolenia zawodowe (monter ociepleń budynków, monter urządzeń energii odnawialnej, pracownik kancelaryjny, 

pomoc kuchenna, specjalista ds. sprzedaży, asystent ds. księgowości, spawacz MAG, fryzjer)

3
WND-

POKL.06.01.01-
20-098/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 

Białymstok
27.05.2014r.

ul. Pogodna 63/1
15-354 Białystok

Równi na rynku pracy 
- kompleksowy 

program wsparcia 
osób niepracujących

01/04/2014-
30/06/2015

1 282 030,10 1 282 030,10

Osoby bezrobotne  w 
wieku do 30 roku życia 
oraz w wieku powyżej 

50 roku życia, 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

100

poradnictwo zawodowe 
pośrednictwo pracy 

staże zawodowe 
 szkolenia zawodowe (monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej, sortowacz surowców wtórnych, specjalista 

ds. żywienia, diet i zdrowego stylu życia, pozostali sprzedawcy sklepowi, pracownik obsługi płacowej, kasjer handlowy, 
przedstawiciel handlowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, kierowca operator wózków jezdniowych, operator 

sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa, wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali kucharze, barman, grafik 
komputerowy multimediów, kierowca samochodu dostawczego, spawacz, pozostali operatorzy urządzeń 

energetycznych, robotnik gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

4
WND-

POKL.06.01.01-
20-112/13

Fundacja Forum 
Inicjatyw Rozwojowych                                          

28.05.2014r.
 ul. Brukowa 28 

lok. 4
15-889 Białystok                   

PROGRAM 
AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ 

OSÓB MŁODYCH-
SZANSĄ NA 

ZATRUDNIENIE

01/07/2014-
30/06/2015

360 566,63 360 566,63

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w PUP) 
w wieku poniżej 30 

roku życia 
zmieszkujące powiat 
łomżyński, powiat M. 

Łomża, powiat 
zambrowski oraz 

powiat kolneński w 
rozumieniu przepisów 

KC

50

poradnictwo zawodowe
pośrednictwo pracy

staże zawodowe 
 szkolenia zawodowe (pracownik kancelaryjny, operator ładowarki, monter/składacz okien, sprzedawca branży 

spożywczej)

5
WND-

POKL.06.01.01-
20-050/13

Opieka - Podlaskie 
Centrum Opiekunek 
Kinga Koronkiewicz                                      

28.05.2014r.
Chmielna 1 lok.31
00-020 Warszawa

Profesjonalna 
opiekunka dziecięca - 

II edycja

01/04/2014-
30/06/2015

802 911,65 802 911,65

Kobiety pozostające 
bez zatrudnienia w 

wieku poniżej 30 roku 
życia oraz w wieku 

powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

90

poradnictwo zawodowe
pośrednictwo pracy

staże zawodowe 
szkolenia, które umożliwi ą wykonywanie zawodu opiekunki domowej

6
WND-

POKL.06.01.01-
20-096/13

Zarządanie i 
Księgowość  s.c. 

Andrzej Głowacki 
Cecylia Głowacka                                                                                                    

28.05.2014r.
 ul. Halicka 5

15-594 Białystok
Nowe kwalifikacje - 
nowe możliwości

01/07/2014-
30/06/2015

543 210,00 543 210,00

Osoby niezatrudnione 
w wieku 15-30 lat oraz 
w wieku powyżej 50 

roku życia 
zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. 
Białystok  oraz powiat 
sokólski w rozumieniu 

przepisów KC

60

poradnictwo zawodowe
pośrednictwo pracy

staże zawodowe 
szkolenia zawodowe (operator koparko-ładowarki kl.III, specjalista analizy i rozwoju rynku, grafik komputerowy DTP, 

specjalista ds. ochrony środowiska)



7
WND-

POKL.06.01.01-
20-117/13

Powiat 
wysokomazowiecki/                 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Wysokiem 

Mazowieckiem

29.05.2014r.
1 Maja 8

18-200 Wysokie 
Mazowieckie

Aktywność szansą 
młodych

01/07/2014-
30/06/2015

1 590 067,65 1 590 067,65

Osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne w 

wieku 15-30 lat 
zamieszkujące powiat 

bielski, powiat 
wysokomazowiecki, 

powiat siemiatycki oraz 
powiat hajnowski w 

rozumieniu przepisów 
KC

132

poradnictwo zawodowe
pośrednictwo pracy 

staże zawodowe
 szkolenia zawodowe (sortowacz surowców wtórnych,monter urządzeń energii odnawialnej)

8
WND-

POKL.06.01.01-
20-102/13

Powiat 
kolneński/Powiatowy 
Urząd Pracy w Kolnie                                 

30.05.2014r.
 ul. Wojska 

Polskiego 46     
18-500 Kolno                  

Twoje życie - Twój 
wybór 

01/05/2014-
30/04/2015

2 178 800,00 2 178 800,00

Osoby bezrobotne  w 
wieku do 30 roku życia 
oraz w wieku powyżej 

50 roku życia, 
zarejstrowane w PUP w 
Kolnie, PUP w Łomży, 

PUP w Zambrowie, 
zamieszkujące powiat 
łomżyński, powiat M. 

Łomża, powiat 
zambrowski oraz 

powiat kolneński w 
rozumieniu przepisów 

KC

248
poradnictwo zawodowe 

 pośrednictwo pracy
staże zawodowe

9
WND-

POKL.06.01.01-
20-111/13

Polska Grupa Doradcza 
sp. z o.o.                                      

30.05.2014r.
 ul. Ciesielska 2 

lok. 30         
15-542 Białystok                                                      

Szansa dla młodych 
bezrobotnych

01/06/2014-
31/05/2015

502 450,00 502 450,00

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w PUP) 
w wieku poniżej 30 

roku życia 
zmieszkujące powiat 
łomżyński, powiat M. 

Łomża, powiat 
zambrowski oraz 

powiat kolneński w 
rozumieniu przepisów 

KC

60

poradnictwo zawodowe 
 pośrednictwo pracy

szkolenia zawodowe (specajlista ds. ochrony środowiska, monter urządzen energii odnawialnej, pracownik 
kancelaryjny, spawacz metodą TIG)

10
WND-

POKL.06.01.01-
20-126/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 

Białymstoku
30.05.2014r.

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

DOBRY START - 
aktywizacja 

zawodowa osób 
niepracujących - II 

Edycja

01/04/2014-
30/06/2015

1 579 404,50 1 579 404,50

Osoby niepracujące (w 
tym zarejestrowane 
jako bezrobotne) w 

wieku poniżej 30 roku 
życia oraz w wieku 

powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat 
suwalski, powiat M. 

Suwałki, powiat 
augustowski, powiat 

sejneński, powiat 
grajewski oraz powiat 

moniecki w rozumieniu 
przepisów KC

120

 poradnictwo zawodowe 
 pośrednictwo pracy 

staże zawodowe 
 szkolenia zawodowe (monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej, sortowacz surowców wtórnych, specjalista 
ds. żywienia, diet i zdrowego stylu życia, pozostali sprzedawcy sklepowi, pracownik obsługi płacowej, przedstawiciel 

handlowy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, kierowca operator wózków jezdniowych, operator sprzętu ciężkiego, 
opiekunka domowa, wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali kucharze, grafik komputerowy multimediów, 

kierowca samochodu dostawczego, spawacz, pozostali operatorzy urządzeń energetycznych, robotnik gospodarczy, 
drwal/pilarz drzew)



11
WND-

POKL.06.01.01-
20-109/13

Łomżyńska Rada 
Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych 

NOT w Łomży

30.06.2014r.
ul. Polowa 45
18-400 Łomża

Nowa formuła 
wsparcia 

odpowiedzią na 
potrzeby rynku pracy

01/06/2014-
31/07/2015

1 876 484,17 1 876 484,17

Osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym 

zarejestrowane w PUP) 
w wieku poniżej 30 
roku życia  oraz w 

wieku powyżej 50 roku 
życia zmieszkujące 
powiat łomżyński, 
powiat M. Łomża, 
powiat zambrowski 

oraz powiat kolneński 
w rozumieniu 
przepisów KC

79

poradnictwo zawodowe
 pośrednictwo pracy  

  staże zawodowe - szkolenia zawodowe (kierowca samochodu  opiekunka domowa, operator koparkoładowarki, 
robotnik leśny, pozostali pracownicy obsługi biurowej, księgowy oraz spawacz metodą MAG (I, II i III poziom)

12
WND-

POKL.06.01.01-
20-073/13

4progress Maciej 
Kusiński

31.12.2014
Ul. Kredytowa 21 
15-336 Białystok

Z DYPLOMEM DO 
PRACY -

kompleksowe 
wsparcie

ABSOLWENTEK w 
podjęciu

zatrudnienia

01/01/2015-
30/11/2015

420 759,08 420 759,08

Kobiety - absolwentki 
Politechniki

Białostockiej - 
pozostające bez

zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane jako
bezrobotne) w wieku 
poniżej 30 roku życia
zmieszkujące powiat 
białostocki, powiat
M. Białystok oraz 
powiat sokólski w

rozumieniu przepisów 
KC

30

poradnictwo zawodowe
pośrednictwo pracy

staże zawodowe
szkolenia zawodowe (profesjonalna office manager, artystyczna grafika komputerowa, księgowość MŚP 

z elementami kadr i płac)


