Działanie 8.1
Lp.

Nr projektu

Nazwa Beneficjenta

Data zawarcia
umowy

Dane adresowe

Tytuł projektu

Okres realizacji
projektu

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

Grupa docelowa

Licza osób,
które
wezmą
udział w
projekcie

Działania/ Szkolenia realizowane w ramach pprojektu

Konkurs:1/POKL/8.1.1/2007
Samorządni w nauce - elearning dla pracowników
JST

1

Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik
WND-POKL.08.01.01-20Komputerowych ATLAS Spółka Jawna P.
032/07
Skiepko, A. Kozakiewicz i Wspólnicy

31.03.2008

Al. 1000- lecia P.P. 15-111
Białystok

2

WND-POKL.08.01.01-20038/07

Euroschool-Perfect

26.03.2008

Upalna 1a 15-668 Białystok

3

WND-POKL.08.01.01-20084/07

RCS Sp z o.o.

26.03.2008

Spółdzielcza 8 15-441
Białytsok

4

WND-POKL.08.01.01-20059/07

Towarzystwo Naukowe Organizacji i
Kierownictwa Oddział Białystok

26.03.2008

Jagienki 4 15-542 Białystok

5

WND-POKL.08.01.01-20020/07

Gmina Juchnowiec Kościelny

31.03.2008

Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kościelny

6

WND-POKL.08.01.01-20050/07

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES"
S.A.
w
Suwałkach

26.03.2008

Noniewicza 42A 16-400
Suwałki

7

WND-POKL.08.01.01-20019/07

CONSOLATOR Kancelaria PrawnoFinansowa Adam Piotr Chociej

26.03.2008

Lipowa 20/4 15-427
Białystok

Akademia Bankowości i
Sprzedaży

8

WND-POKL.08.01.01-20047/07

Agencja Konsultingowo - Edukacyjna
"ORDO"
Sp. z o.o.

26.03.2008

Elektryczna 1 15-080
Białystok

9

WND-POKL.08.01.01-20O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
064/07

31.03.2008

10

WND-POKL.08.01.01-20049/07

26.03.2008

Agencja Konsultingowo - Edukacyjna
"ORDO" Sp. z o.o.

01.04.2008- 28.02.2009

399 550,00 zł

399 550,00 zł

Osoby pracujące 45+

140

Szkolenie w zakresie obsługi komputera i e-learningu

Nowe kwalifikacje - nowe
01.04.2008- 30.04.2009
możliwości po 45 roku życia

366 504,46 zł

366 504,46 zł

Osoby pracujące 45+

80

Szkolenie z języka angielskiego, psychologii pracy.

01.04.2008- 31.09.2009

305 415,60 zł

305 415,60 zł

Osoby pracujące 45+

90

Szkolenie interpersonalne (kurs profesjonalnej obsługi komputera,(kurs
podstawy obsługi komputera, akademia profesjonalnej obsługi klienta z
warsztatem sprzedażowym, kurs z zakresu podstaw księgowości oraz z
zakresu podstaw prowadzenia spraw kadrowo-płac

Inwestycja w siebie drogą do
01.04.2008- 31.07.2009
sukcesu zawodowego

289 417,60 zł

289 417,60 zł

Osoby pracujące 45+

30

Szkolenie z zakresu rozwoju osobistego, umiejętności użytkowania
komputera, j. obcy. Szkolenie specjalistyczne: grafika komputerowa i
multimedialna w firmie, kompedium profesjonalnego hadlowca,
specjlasita ds. kadr.

01.04.2008-16.01.2009

158 600,00 zł

158 600,00 zł

Osoby pracujące 45+

30

Szkolenie z języka angielskiego, obsługi komputerów, języka migowego.

Sz@nsa 45+ technologia
informacyjna w aktywizacji 01.04.2008- 31.01.2009
zawodowej

106 624,32 zł

106 624,32 zł

Osoby pracujące 45+

60

Moduły szkolenia: środowisko systemu operacyjnego Windows;
organizowanie życia zawodowego z wykorzystaniem technologii
informatycznych i nowoczesnych form komunikacji, zaawansowane
techniki z wykorzystaniem edytora Word i Excel

01.04.2008- 30.09.2008

70 013,00 zł

70 013,00 zł

Osoby pracujące 45+

25

Szkolenia: współczesny system bankowy, bankowość hipoteczna, operacje
bankowe; rynki finansowe, rynek usług ubezpieczeniowych; prawne
zabezpieczenie wierztelności; marketing bankowy; techniki sprzedazy
produktów finansowych; analiza finansowa.

Studium Profesjonalnego
Masażu

01.04.2008- 30.04.2009

242 486,00 zł

242 486,00 zł

Osoby pracujące 45+

40

Typ szkolenia: masaż (techniki masażu klasycznego, masaz w jednostkach
chorobowych, relaksacyjnych, izometryczny, segmentarny, kinezoterapia,
kontralateratywny)

Bohaterów Monte Cassino
53 20-705 Lublin

Prawo jazdy kluczem do
sukcesu

01.04.2008- 31.03.2009

644 526,00 zł

644 526,00 zł

Osoby pracujące 45+

60

Szkolenie z języka angielskiego oraz kurs prawa jazdy kat. C,C+E i D do
wyboru.

Elektryczna 1 15-080
Białystok

Studium informatyki w
służbie zdrowia

01.04.2008- 28.02.2009

183 932,00 zł

183 932,00 zł

Osoby pracujące 45+

40

Szkolenie z zakresu obsługi komputera (MS Word i MS Excel).

281 755,00 zł

Osoby zatrudnienione w
rolnictwie

30

Zajęcia z trenerem interpersonalnym oraz doradcą zawodowym, kurs j.
angielskiego, kurs komputerowy, kurs prowadzenia działalności
gospodarczej, inne kursy wynikające z potrzeb BO.

1 867 570,00 zł

Osoby zatrudnienione w
rolnictwie

1120

Doradztwo reorientujące, poradnictwo IPD, szkolenia zawodowe (masarz,
piekarz,wędliniarz, stolarz, drwal, operator wózków widłowych i sprzętu
ciężkiego, szkutnik, technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
przewodnik turystyki wiejskiej oraz produktu regionalnego, rękodzieła,
obsługi komputera, rachunkowowści oraz usług kosmetycznych).

Sukces zawodowy 45+

Język angielski i język
migowy szansą na lepszą
pracę

Konkurs: 1/POKL/8.1.2/2008

1

WND-POKL.08.01.02-20020/08

2

WND-POKL.08.01.02-20023/08

Gmina Juchnowiec Kościelny

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

19.08.2008

Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kościelny

27.08.2008

Spółdzielcza 8 15-441
Bialystok

Nowa szansa- nowy zawód.
Indywidualny plan działań
dla osób odchodzacych z
01.09.2008-31.08.2009
rolnictwa w południowej
częsci gminy Juchnowiec
Kościelny.

Nowe Horyzonty 3szkolenia i doradztwo na
rzecz nowych zawodów

01.07.2008- 31.12.2009

281 755,00 zł

1 867 570,00 zł

3

WND-POKL.08.01.02-20013/08

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

25.08.2008

Krakowska 11a 33-100
Tarnów

TR@NSPOD- Podlaskie
Partnerstwo dla eRozwoju

01.09.2008- 28.02.2010

1 264 200,00 zł

1 264 200,00 zł

4

WND-POKL.08.01.02-20009/08

Stowarzyszenie B-4

20.08.2008

Sokoła 4a/2 35-010
Rzeszów

Nowa Rola

01.08.2008- 30.09.2009

564 745,00 zł

564 745,00 zł

Osoby zatrudnione:
przedstawiciele władztw
województwa, jst, samorządów 400 osób i
gospodarczych i zwodowych,
100
Szkolenia i warsztaty prezentujące różne aspekty eRozwoju regionalnego
przedsiębiorstw kluczowych
podmiotów
(podniesienie wiedzy na temat inwestycji w ICT).
sektorówgospodarki i regionu, instytucjonal
MSP, organizacji pozarządowych
nych
działających na rzecz eRozwoju,
instytucje sektora nauki

Osoby zatrudnienie w rolnictwieosoby odchodzące z rolnictwie

250

Warsztaty aktywizacji zawodowej, idywidualne doradztwo zawodowe,
szkolenia komputerowe, szkolenia dla BO według potrzeb.

5

WND-POKL.08.01.02-20028/08

Biuro doradczo- szkoleniowe
"APLIKON" Marcin Drewnowski

18.08.2008

Rynek Piłsudskiego 57 18200 Wysokie Mazowieckie

Turystyka wiejska- nowe
możliwości rozwoju

01.07.2008-31.12.2009

1 054 010,00 zł

1 054 010,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa
lub ich domownicy

250

Prawne i marketingowe aspekty działalności turystycznej, Fundusze
europejskie w turystyce wiejskiej, Obsługa komputera z internetem,
szkolenia zawodowe: Gastronomia w turystyce wiejskiej, Kurs kelnerski z
elementami sztuki barmańskiej, Zagospodarowanie i urządzanie
przestrzeni agroturystycznej, ABC wędkarstwa, ABC jeździectwa,
Przewodnik turystyczny województwa podlaskiego, Szkolenie językowe:
j.angielski/j.niemiecki.

6

WND-POKL.08.01.02-20007/08

Creator Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

20.08.2008

Szafirowa 13/26 20-573
Lublin

Nowa Rola

01.09.2008- 29.05.2009

374 770,00 zł

374 770,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

60

Usługi doradcze, szkolenia przekwalifikujące: profesjoinalny sprzedawca,
kierownik sklepu, fakturzystka (każdy modyl zawiera szkolenie
komputerowe).

397 936,00 zł

Pracodawcy i pracownicy
przedsiębiorstw, instytucje
otoczenia biznesu

150
+partnerstw
a

Badania firm i publikacje promujące CSR (Corporate Social
Responsibility), szkolenie liderów CSR i sieć współpracy.

75

Treningi: interpersonalny, umiejętności psychospołecznych, umiejętności
wychowawczych, treningi zastępowania agresji.
Warsztaty: socjoterapeutyczny- metodyka zajęć socjoterapeutycznych,
organizowania i prowadzenie grup pod superwizją, konstruowania
programów socjoterapeutycznych z uwzględnieniem diagnozy
psychopedagogicznej zaburzeń zachowania.
Warsztaty edukacji twórczej: drama, muzykoterapia, choreoterapia,
biblioterapia, teatr i improwizacja w socjoterapii, sztuki plastyczne i
rękodzieło artystyczne, pedagogika zabawy
Seminarium dyplomowe: opracowanie programów socjoterapeutycznych,
psychoedukacyjnych i profilaktycznych oraz prezentacja warsztatów
metodycznych w oparciu o indywidualnie opracowane programy

120

Doradztwo zawodowe w formie warsztatów aktywizujących, warsztat
interpersonalny z zakresu walki ze stresem oraz asertywności i
autoprezentacji, kurs kompetencyjny (do wyboru: kurs księgowości,
komputerowy, prowadzenia spraw kadro-płacowych, język angielski),
indywidualne doradztwo zawodowe (mające na celu podniesienie
świadomości własnego potencjału).

Konkurs: 1/POKL/8.1.3/2008
1.

WND-POKL.08.01.03-20- Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w
002/08
Białymstoku

29.09.2008

Warszawska 6 15-950
Białystok

Sieć współpracy na rzecz
promocji społecznej
odpowiedzialności małych, 01.10.2008- 30.09.2009
średnich i dużych
przedsiębiorstw

397 936,00 zł

Konkurs:1/POKL/8.1.1/2008

1.

Porozumienie
WND-POKL.08.01.01-20- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
zawarte w dniu
103/08
Białymstoku
04.11.2008

ul. Kilińskiego 8 15-950
Białystok

Studium Socjoterapii i
Edukacji Twórczej - III
edycja

2.

WND-POKL.08.01.01-20216/08

RCS Sp z o.o.

31.10.2008

ul. Spółdzielcza 8 15-441
Białystok

3.

WND-POKL.08.01.01-20148/08

Akademia Szybkiej Nauki
Tadeusz Buzarewicz

07.11.2008

ul. Kormoranów 10 11-600
Radzieje

Kuźnia mentorów

01.11.2008-31.08.209

515 848,00 zł

515 848,00 zł

Osoby zatrudnione

100

Moduł językowy: (język angielski lub niemiecki), moduł efektywnego
kształcenia ( indywidualne wzorce myślenia, sztuka zapamiętywaniawykorzystywanie techniki pamięciowej w szkole, praca z uczniem
inteligentnym, rola motywacji w uczeniu, dysleksja- prawda i mity,
kinezjologia edukacyjna).

4.

WND-POKL.08.01.01-20170/08

CONSOLATOR
Kancelaria Prawno-Finansowa
Adam Piotr Chociej

03.11.2008

ul. Lipowa 20/4 15-427
Białystok

SŁUŻBA ZDROWIA SZKOLENIA KLUCZEM
DO SUKCESU

01.11.2008- 28.02.2010

479 416,00 zł

479 416,00 zł

Osoby zatrudnione

150

Kurs na ratownika medycznego, kurs z zakresu pielęgniarstwa.

5.

WND-POKL.08.01.01-20194/08

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału
Prawa Uniwerystetu w Białymstoku

03.11.2008

ul. Mickiewicza 1/300 15- Podlaska Akademia Prawa
01.10.2008-31.03.2010
231 Białystok
Podatkowego Nowa Edycja

558 317,00 zł

558 317,00 zł

Osoby zatrudnione

90

Szkolenie o tematyce prawa podatkowego, podstawy języka angielskiego z
zakresu tematyki podatkowej i biznesowej.

Aktywni 50+

01.10.2008-31.03.2010

01.11.2008- 30.04.2010

243 103,75 zł

594 653,60 zł

243 103,75 zł

594 653,60 zł

Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione 50+

6.

WND-POKL.08.01.01-20178/08

T-Matic Computer Plus Sp. z o.o.

03.11.2008

7.

WND-POKL.08.01.01-20128/08

PRESTIŻ s.c.
M. Gładkowski, M. Gładkowska

06.11.2008

ul. Waszyngtona 23 15-304 Nowe umiejętności - szansa
01.11.2008- 31.10.2009
Białystok
50+

ul. Piękna 2 15-282
Białystok

Stylista paznokci

01.10.2008- 31.03.2010

331 702,04 zł

331 702,04 zł

Osoby zatrudnione 50+

72

Warsztaty z poradnictwa zawodowego, szkolenia: podstawy księgowości
(pakiet Office, księgowość komputerowa), systemy wspomagania
administracji pakiet Office, obsługa urządzeń biurowych, obsługa klienta z
systemem sprzedażowym (techniki sprzedaży, fakturowanie, kasy
fiskalne).

379 560,00 zł

379 560,00 zł

Osoby zatrudnione

100

Szkolenie z zakresu pielęgnacji paznokci i dłoni (przedłużanie paznokci,
nauka przepisów BHP, choroby paznokci i skóry, materiałoznawstwo,
wskazania i przeciwwskazania zabiegów, zdobienie paznokci itp.)

8.

WND-POKL.08.01.01-20165/08

Firma Menedżerska PROFIT

04.11.2008

ul. Bydgoska 13 15-380
Białystok

Migające Podlasie

01.10.2008- 30.11.2009

291 493,00 zł

291 493,00 zł

Osoby zatrudnione

40

Szkolenie: wizerunek niepełnosprawności( portret osoby niepełnosprawnejniesłyszącej, komunikacja interpersonalna), nauka języka migowego,
rozwój umiejętności osobistych ( rozwój umiejętności i kompetencji
osobistych, organizacyjnych i społecznych, zarządzanie czasem i sobą w
czasie, redukcja stresu, psychologia obsługi klienta, pozytywne myślenie),
szkolenia sytuacyjne ( ćwiczenie języka migowego wśród osób
niesłyszących).

9.

WND-POKL.08.01.01-20015/08

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia
z siedzibą w Białymstoku

14.11.2008

ul. Krakowska 9 15-875
Białystok

Kurs profesjonalnego
wizażu i stylizacji

01.12.2008- 30.11.2009

143 565,17 zł

143 565,17 zł

Osoby zatrudnione 50+

30

Kurs składający się z następujących modułów: podstawy kosmetyki
pielęgnacyjnej, podstawy makijażu, techniki makijażu, stylizacja i
generowanie wizerunku.

10.

WND-POKL.08.01.01-20023/08

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Suwałkach

07.11.2008

ul. Noniewicza 93B/60 16400 Suwałki

Kształcenie pielęgniarek i
położnych gwarantem
jakości świadczeń
zdrowotnych

11.

WND-POKL.08.01.01-20171/08

CONSOLATOR
Kancelaria Prawno-Finansowa
Adam Piotr Chociej

03.11.2008

12.

WND-POKL.08.01.01-20133/08

Agencja Konsultingowo-Edukacyjna
"ORDO" Sp. z o.o.

04.11.2008

13.

WND-POKL.08.01.01-20139/08

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
imienia Stanisława Staszica w
Białymstoku

1.

WND-POKL.08.01.02-20046/08

Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku

07.11.2008

01.10.2008- 31.03.2010

618 682,96 zł

618 682,96 zł

Osoby zatrudnione

240

Kursy kwalifikacyjne: w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla
pielęgniarek, pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa ratunkowego, kursy specjalistyczne w zakresie: szczepienia
ochronne, wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
edycje dokształcające: postępowanie w stanach zagrożenia życia.

ul. Lipowa 20/4 15-427
Białystok

Kierowca zawodowy - nowa
01.11.2008-31.03.2010
perspektywa

958 152,00 zł

958 152,00 zł

Osoby zatrudnione

130

Szkolenie na prawo jazdy kat. C, kat. D, kurs „ABC przedsiębiorczości”,
szkolenie z zakresu przewozu rzeczy i przewozu osób, szkolenie na prawo
jazdy kat. C+E.

ul. Elektryczna 1 15-080
Białystok

Studium prawa medycznego
01.10.2008- 31.03.2010
i ubezpieczeń

422 217,38 zł

422 217,38 zł

Osoby zatrudnione

60

Szkolenie z zakresu podstaw prawa i postępowania administracyjnego,
podstaw prawa cywilnego i handlowego, wewnętrznych uregulowań
prawnych w ZOZ, odpowiedzialności za udzielane świadczenia.

ul. Dojlidy Fabryczne 26 15Europejski Funkcjonariusz
555 Białystok

01.11.2008- 31.12.2009

282 467,60 zł

282 467,60 zł

Osoby zatrudnione

140

Kurs językowy, kurs komputerowy (przetwarzania tekstów, arkusze
kalkulacyjne, bazy danych, Moduł prawny (prawo wspólnotowe,
odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych w UE, funkcjonariusz
publiczny jako uczestnik postępowania karnego, regulacje
antykorupcyjne),

690 034,00 zł

Projekt badawczy

0

Projekt badawczy.

Konkurs:2/POKL/8.1.2/2008
22.01.2009r.

ul. Choroszczańska 31 15- Podlaski barometr nastrojów
01.02.2009- 31.01.2011
gospodarczych
732 Białystok

690 034,00 zł

Konkurs:2/POKL/8.1.1/2008
1

WND-POKL.08.01.01-20264/08

Zakład Doskonalenia Zawodowego

30.06.2009

ul. Pogodna 63/1 15-365
Białystok

"Umiejętności i uprawnienia szkolenia spawalnicze dla
01.07.2009-31.07.2010
pracowników średnich i
dużych przedsiębiorstw"

444 037,60 zł

355 240,19

przedsiębiorcy i ich pracownicy

56

Szkolenie spawalnicze:
I Spawanie metodą TIG i elektrodą otuloną,
II Spawanie metodą MAG,
III Spawanie metodą TIG.

2

WND-POKL.08.01.01-20233/08

Euroschool Perfect

30.06.2009

ul. Upalna 1A/4 15-668
Białystok

Doskonalenie języka obcego
w biznesie drogą do
01.07.2009-31.05.2010
prężnego rozwoju firmy - II
edycja

367 965,52 zł

323 115,52

przedsiębiorcy i ich pracownicy

150

Szkolenia językowe.

3

WND-POKL.08.01.01-20224/08

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku

01.07.209

ul. Warszawska 27 15-062
Białystok

Wzrost kapitału ludzkiego
MPEC poprzez szklolenia i 01.07.2009-31.12.2010
doradztwo w zakresie ZSI

397 666,40 zł

238 599,84

przedsiębiorcy i ich pracownicy

150

Szkolenia ZSI.

45

Szkolenia: I- Identyfikacja ról menadżerskich, II-Skuteczne
komunikowanie się, sztuka prowadzenia spotkań z klientem, sytuacje
trudne i konfliktowe w pracy z klientem, efektywna obsługa klienta i
budowanie relacji, badanie potrzeb i oczekiwań klientów, budowanie
wizerunku własnego i firmy, asertywność w pracy z klientem, specyfika
rozmów telefonicznych z klientem, prezentacja oferty, negocjacje i
rozmowy o cenie, obsługa reklamacji, mowa ciała, psychologia aktywnej
sprzedaży, techniki wywierania wpływu, pozyskiwanie klientów/
zarządzanie relacjami z klientem, III- Planowanie, organizacja i kontrola
procesów logistycznych, IV. Zagadnienia kultury pracy.

4

WND-POKL.08.01.01-20242/08

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"BAWI"
Spółka Akcyjna

30.06.2009

ul. Składowa 10 15-399
Białystok

Kompleksowy program
szkoleń i doradztwa na rzecz
01.07.2009-26.02.2010
poprawy efektywności PHU
BAWI SA

372 000,00 zł

232 891,52

przedsiębiorcy i ich pracownicy

5

WND-POKL.08.01.01-20249/08

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
"Społem" w Białymstoku

6

WND-POKL.08.01.01-20270/08

Kancelaria Prawno-Finansowa
CONSOLATOR
Adam Piotr Chociej

Inwestycja w kadry PSS
Społem Białystok

01.07.2009-31.12.2010

206 260,00 zł

123 755,60

przedsiębiorcy i ich pracownicy

306

Szkolenia: Profesjonalna obsługa klienta, trening technik sprzedaży,
zarządzanie bezpieczeństwem żywności wg. EN ISO 22000:2005,
profesjonalna obsługa klienta w gastronomii z językiem angielskim,
zarządzanie zespołem dla kierowników sklepów, zarządzanie zespołem,
profesjonalna obsługa klienta w gastronomii.

26.06.2009

ul. M. Skłodowskiej-Curie
3/4 15-094 Białystok

PROFESJONALNA
KADRA FIRMY
SZKOLENIOWODORADCZEJ

01.07.2009-30.09.2010

93 939,00 zł

76 284,20

przedsiębiorcy i ich pracownicy

9

Szkolenia: kurs podstawy księgowości, kurs dla samodzielnych
księgowych i bilansistów, warsztaty z analizy finansowej i zarządzania
funduszami strukturalnymi, warsztaty trenerskie,

26.06.2009

ul. Spółdzielcza 8 15-441
Białystok

ADAPTACJA - wsparcie
szkoleniowe kadr
przedsiębiorstw z
kluczowych branż
przemysłu województwa
podlaskiego

01.07.2009-30.06.2010

440 088,00 zł

375 289,49

przedsiębiorcy i ich pracownicy

400

I Wsparecie szkoleniowe menadżerów: informacja i komunikacja,
szkolenia i kwalifikacje pracowników, wspołpraca, marketing i PR oraz
umiędzynarodowienie;
II Wsparcie szkoleniowe handlowców:
1. Skuteczne techniki sprzedaży
2. Organizacja pracy handlowców w firmie
3. Merchandising
4. Negocjacje handlowe
III Rozwój umiejętności językowych - specjalistyczne biznesowe szkolenia
językowe adresowane do pracowników działów marketingu, promocji i
sprzedaży.

26.06.2009

ul. Elektryczna 1 15-080
Białystok

Nowoczesne metody
zarządzania apteką

01.07.2009-31.12.2010

463 095,29 zł

427 263,56

przedsiębiorcy i ich pracownicy

60

Warsztaty symulacji biznesowej dla sektora farmaceutycznego.

Politechnika Białostocka

26.06.2009

ul. Wiejska 45 A 15-351
Białystok

Profesjonalne kadry
przedsiębiorstw
województwa podlaskiego

01.07.2009-31.12.2010

722 390,42 zł

597 938,92

przedsiębiorcy i ich pracownicy

610

Bloki szkoleniowe:
I Elektrotechhnika,
II Mechanika, automatyka i robotyka,
III Informatyka,
IV Zarządzanie,
V Języki obce.

WND-POKL.08.01.01-20279/08

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Białymstoku

30.06.2009

Szkoła Kompetencji
ul. M.C. Skłodowskiej 2 15Inżynierskich - świadectwa
950 Białystok
energetyczne budynków

01.07.2009-30.04.2010

184 366,38 zł

159 341,98

przedsiębiorcy i ich pracownicy

125

WND-POKL.08.01.01-20250/08

Lingua
Edyta Sylwia Jasińska

Posługiwanie się językiem
obcym szansą na wzrost
ul. Niemeńska 132 15-161
konkurencyjności podlaskich 01.07.2009-30.07.2010
Białystok
przedsiębiorstw i ich
pracowników

236 685,00 zł

206 525,00

przedsiębiorcy i ich pracownicy

70

Szkolenia językowe z elementami języka bizneswego (j. angielski).

460

Szkolenia:
I Efektywność osobista menedżera
II Doskonalenie umiejętności menedżerskich
III Coaching jako wspieranie pracowników
IV Komunikacja z elementami budowania zespołu
V Podstawy logistyki
VI Funkcjonowanie magazynu i magazynowania
VII Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
VIII Budowanie wizerunku firmy
IX Obsługa klienta
X Techniki sprzedaży
XI Efektywna autoprezentacja
XII Negocjacje handlowe
XIII Komunikacja wewnętrzna z elementami PR.

7

WND-POKL.08.01.01-20241/08

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

8

WND-POKL.08.01.01-20284/08

Agencja Konsultingowo - Edukacyjna
"ORDO" Sp. z o.o.

9

WND-POKL.08.01.01-20265/08

10

11

12

30.06.2009

ul. Rynek Kościuszki 15 15950 Białystok

WND-POKL.08.01.01-20252/08

Centrum Edukacyjno Consultingowe
"CONCRET" Anna Urbańska

30.06.2009

23.07.2009

ul. Makuszyńskiego 4 86300 Grudziądz

Szkol się CONCRETnie kompleksowe szkolenia dla
03.08.2009-30.06.2010
pracowników firm z
województwa podlaskiego

541 822,60 zł

455 484,88 zł

przedsiębiorcy i ich pracownicy

Szkolenie "Świadectwa energetyczne budynków".

13

WND-POKL.08.01.01-20277/08

WYG International Sp. z o. o.

28.07.2009

Zelazna 28/30 00-832
Warszawa

Inwestycja w kadry
podlaskiej gospodarki

01.10.2009-30.09.2010

1 693 026,08

1 341 167,48

przedsiębiorcy i ich pracownicy

690

Komponent I „Elastyczny Pracownik” jest poświęcony dwóm
zagadnieniom:
1) zarządzaniem sobą
2) Budowaniu relacji w miejscu pracy: zasady funkcjonowania w zespole,
komunikacja wewnętrzna, otwartość na zmiany
Komponent I obejmie 35 szkoleń 16-godzinnych dla łącznie 525
uczestników.
Komponent II „Akademia Lidera” ma na celu podniesienie „miękkich”
umiejętności kierowniczych, tj.: kierowanie grupą, prowadzenie rozmów z
pracownikami, technik motywowania, metod przekazywania informacji,
rozwiązywania konfliktów, negocjacji, delegowania zadań.
Komponent III:„Projekty przyszłości” zorganizujemy 2 rodzaje szkoleń
(każdy 16h):
1) „Wstęp do zarządzania projektami wg standardów PMI” – obejmujące
podstawowe zagadnienia z zarządzania projektem wg metodologii PMI
2) „Praktyczne aspekty zarządzania projektami wg standardów PMI”celem jest uzupełnienie wiadomości z zarządzania projektami o analizę
rzeczywistych case’ów.

Konkurs:1/POKL/8.1.1/2009

1

WND-POKL.08.01.01-20- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
099/09
Białymstoku

2

WND-POKL.08.01.01-20061/09

3.

WND-POKL.08.01.01-20083/09

4

01.11.2009- 28.02.2011

265 936,23 zł

265 936,23 zł

Osoby zatrudnione

75

Treningi: interpersonalny, umiejętności pschospołecznych,
wychowawczych, itp..
Warsztaty: socjoterapii, arteterapia, psychologia społeczna
Warsztaty edukacji twórczej: drama w socjoterapii, myzykoterapia,
choreoterapia, rękodzieło artystyczne w socjoterapii, sztuki plastyczne w
socjoterapii, pedagogika zabawy.

D@ta Explorer - cykl
szkoleń z zakresu
prowadzenia badań,
01.10.2009-30.09.2010
statystyki i analizy danych z
użyciem SPSS

410 827,80 zł

410 827,80 zł

Osoby zatrudnione

105

Szkolenia: podstawy zarządzania wiedzą i informacją, podstawy analizy
statystycznej, analiza danych przy użyciu SPSS, analizy rynkowe i
marketingowe.

01.10.2009-31.07.2010

451 420,00 zł

451 420,00 zł

Osoby zatrudnione

50

Szkolenia z zakresu: zarządzanie usługą i produktem turystycznym.

Szkolenia doskonalące
kadry kierownicze i
wykonawcze Podlasia

01.10.2009-31.12.2010

1 106 510,92 zł

1 106 510,92 zł

Osoby zatrudnione

720

Szkolenia: grafik komputerowy, AutoCad, kadry i płace, wizaż i stylizacja,
zarządzanie czasem, trening praktycznych umiejętności kierowniczych,
psychologia zarządzania zespołem, negocjacje w biznesie.

Inwestycja w kadry w
czasach kryzysu

01.11.200928.02.2011

668 500,00 zł

668 500,00 zł

Osoby zatrudnione

108

Studium zarządzania promocji i reklamy
Szkolenie przygotowujace do egzaminu na urzędnika mianowanego.

79

Odnawialne źródła energii
Technologia informatyczne - narzędzia
współczesnego rzemieślnika
Dachy zielone
Pokrycia dachowe obiektów zabytkowych
Montażysta rusztowań metalowych.

Studium Socjoterapii i
Edukacji Twórczej -IV
edycja

18.09.2009

ul. Kilińskiego 8 15-950
Białystok

PM Group Paweł Panasewicz Marek
Zubrycki s.c.

28.09.2009

ul.Legionowa 28/101 15281 Białystok

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

30.09.2009

ul.Piłsudskiego 32/103 10578 Olsztyn

NOWOCZESNY
MENADŻER W
TURYSTYCE

WND-POKL.08.01.01-20- Zakład Doskonalenia Zawodowego w
090/09
Białymstoku

30.09.2009

Pogodna 63/1 15-365
Białystok

5

WND-POKL.08.01.01-20065/09

Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

19.10.2009

ul. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 2/603 15-111
Białystok

6

WND-POKL.08.01.01-20100/09

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Oddział w Białymstoku

02.10.2009

01.10.200931.10.2010

557 075,00 zł

557 075,00 zł

Osoby zatrudnione

ul.Św. Rocha 5/208 15-879
Nowe kwalifikacje i
Białystok
umiejętności dla e-handlu

01.11.200931.10.2010

693 710,00 zł

693 710,00 zł

Osoby zatrudnione

120

Uwarunkowania prawne, techniczne i
organizacyjne eCommmerce (wykłady)
Uwarunkowania prawne, techniczne i
organizacyjne eCommmerce (elearning)
praktyczne zajęcia z nadzędziami
infrmatycznymi eCommerce
Gry symulacyjne na prawdziwej platformie
handlu elektornicznego.

ul. Mickiewicza 1 15-213
Białystok

Podnoszenie kwalifikacji
receptą na kryzys

01.10.200931.07.2010

286 705,00 zł

286 705,00 zł

Osoby zatrudnione

105

I BLOK: aktywność na rynku pracy, rozwój kompetencji personalnych
II BLOK: zarządzanie kadrami i płace, rachunkowość uproszczona, pełna
rachunkowość, podstawy grafiki komputerowej, podstawy obsługi
programu AutoCAD.

02.10.2009

ul. Jagienki 4 15-542
Białystok

Inwestuj w siebie!

01.10.200931.12.2010

431 365,00 zł

431 365,00 zł

Osoby zatrudnione

60

Szkolenia z zakresu rozwoju
osobistego; Szkolenia komputerowe; Szkolenia językowe (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski).

20.10.2009

ul. Krakowska 9 15-875
Białystok

Kurs profesjonalnego
wizażu i stylizacji - II
edycja

01.10.200930.11.2010

259 675,00 zł

259 675,00 zł

Osoby zatrudnione

40

Kurs składa się z następujących
modułów: podstawy kosmetyki pielęgnacyjnej, podstawy makijażu,
techniki makijażu, stylizacja i kreowanie wizerunku.

7

WND-POKL.08.01.01-20091/09

ECDS Polska sp z o.o.

02.10.2009

8

WND-POKL.08.01.01-20020/09

Fundacja Prawo i Partnerstwo

08.10.2009

9

WND-POKL.08.01.01-20- Towarzystwo Naukowe Organizacji i
013/09
Kierownictwa Oddział w Białymstoku

10

WND-POKL.08.01.01-20031/09

Wyższa Szkoła Kosmetologii i
Ochrony Zdrowia w Białymstoku

ul. Gen. Wł. Andersa 38 15Wyższe kwalifikacje dekarzy
113 Białystok

11

WND-POKL.08.01.01-20106/09

Izba Rzemieślnicza i
Przedsiębiorczości w Białymstoku

09.10.2009

ul. Warszawska 6 15-950
Białystok

12

WND-POKL.08.01.01-20102/09

Podlaski Związek Piłki Nożnej

08.10.2009

ul. Fabryczna 1 15-482
Białystok

13

WND-POKL.08.01.01-20113/09

"Sukces" Spółka Cywilna - Urszula
Ilkowska, Ewa Magrel

30.10.2009

ul. Wesoła 1/1 15-509
Sobolewo

14

WND-POKL.08.01.01-20078/09

Open Education Group Sp. z o.o.

06.10.2009

15

WND-POKL.08.01.01-20039/09

Podlaski Ośrodek Medycyny
Ratunkowej
Wojewódzka i Nammous sp.j.

16

WND-POKL.08.01.01-20122/09

Zakład Handlowo- ProdukcyjnoUsługowy DYNAMIS

Bądź mistrzem w
zawodzie i ucz innych
Kurs sędziego
piłkarskiego szansą na
rozwój kariery

01.10.200931.12.2010

471 338,00 zł

471 338,00 zł

Osoby zatrudnione

240

Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, Kursy i
egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
Kurs sędziego piłkarskiego:
-moduł futbol
-moduł futsal.

01.10.200928.05.2010

189 196,00 zł

189 196,00 zł

Osoby zatrudnione

154

Rozwój kwalifikacji
zawodowych poprawą
konkurencyjności
pracownika na rynku
pracy

01.12.200931.05.2011

463 721,00 zł

463 721,00 zł

Osoby zatrudnione

60

Moduł zarządzania projektami
unijnymi.

ul.Modlińska 1 15-066
Białystok

PASZPORT DO
ROZWOJU - szkolenia
językowe dla
pracowników instytucji
publicznych

01.01.201031.12.2010

588 760,00 zł

588 760,00 zł

Osoby zatrudnione

168

Szkolenie językowe w zakresie obsługi turysty obcojęzycznego
Szkolenie językowe w zakresie obsługi pracodawcy i pracownika
obcojęzycznego.

02.10.2009

ul Piastowska 21/1 15-207
Białystok

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników służby
zdrowia

01.11.200928.02.2011

933 536,00 zł

933 536,00 zł

Osoby zatrudnione

154

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo- oddechowej
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
Kurs specjalistyczny wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej
oraz wykonania dojścia doszpikowego.

05.10.2009

ul. Kościelna 1 15-087
Białystok

Lepsze perspektywy

02.11.2009 29.10.2010

335 947,00 zł

335 947,00 zł

Osoby zatrudnione

75

Szkolenia budowlane
Szkolenia z księgowości:
- zasady rachunkowości
- podstawy prawa podatkowego
- obsługa programu do prowadzeniaksięgowości.

02.10.2009

ul. Spóldzielcza 8 15-441
Białystok

Samorząd w Unii
Europejskiej 2

01.11.200930.04.2011

909 106,00 zł

909 106,00 zł

Osoby zatrudnione

450

Blok prawno - finasowy - zagadnienia związane z KPA, ustawą o
sądownictwie adm., PZP oraz zagadnienia z zakresu: finansów dla
niefinasistów, sprawozdawczości finansowej, podatku VAT w projektach,
dyscypliny finansów publicznych, pomocy publicznej itp.
Blok zarządzania - zagadnienia z zakresu: zarządzania projektami,
systemów jakości, zarządzania strategicznego, komunikacji
interpersonalnej itp.
Blok obsługi kilenta z modułem językowym: - moduł obsługi klienta moduł języka obcego.

WND-POKL.08.01.01-20- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
053/09
Oddział Okręgowy w Suwałkach

20.10.2009

ul. Utrata 2b 16-440 Suwałki

Nowoczesna księgowość
Twoją szansą na rynku
pracy

04.01.201031.05.2011

402 074,33 zł

402 074,33 zł

Osoby zatrudnione

84

Szkolenia z zakresu teoretycznej i praktycznej nauki programów
komputerowych tj. Exel, Symfonia, Płatnik.

WND-POKL.08.01.01-20084/09

14.10.2009

ul.Spółdzielcza 8 15-441
Białystok

Kobieta pracująca

01.10.200931.03.2011

1 067 688,00 zł

1 067 688,00 zł

Osoby zatrudnione

255

Kurs komputerowo- językowy
Warsztaty interpersonalne
Doradztwo zawodowe.

08.10.2009

ul.Elektryczna 1 15-080
Białystok

Poprawa zdolnosci
adaptacyjnych
pracowników ochrony
zdrowia

01.10.200931.03.2011

150

Szkolenie zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
Szkolenie zarządzanie jakoscią w sektorze ochrony zdrowia
Szkolenie rachunkowość zarządcza w jednostkach sektora ochrony
zdrowia
Szkolenie przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia
Szkolenie zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia.

06.10.2009

ul.Wesoła 22 16-400
Suwałki

Rozwój kompetencji
zawodowych i
umiejętności związanych
z branżą turystyczną

15.10.200914.08.2010

741 559,66 zł

741 559,66 zł

Osoby zatrudnione

150

Kkucharz/kucharka - kurs podstawowy i średniozaawansowany;
Kelner/kelnerka;
Barman/baranka;
Asystent/asystetka w biurze podróży;
Asystent/asystetka w hotelu.

17

WND-POKL.08.01.01-20077/09

18

19

Białostocka Fundacja Kształcenia
Kadr

RCS Sp. z o.o.

Agencja Konsultingowo-Edukacyjna
"ORDO" sp z o.o.

20

WND-POKL.08.01.01-20115/09

21

WND-POKL.08.01.01-20Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"
108/09

22

WND-POKL.08.01.01-20058/09

Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji
Europejskiej

06.10.2009

ul. Dojlidy Fabryczne 26/1
15-555 Białystok

Akademia zarządzania

01.09.200931.12.2010

768 855,00 zł

768 855,00 zł

Osoby zatrudnione

255

Szkolenie z zakresu: zarządzanie publiczne,zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem, zarzadzanie
informacją i wiedzą.

23

WND-POKL.08.01.01-20110/09

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku

09.10.2009

ul.Poleska 89 15-874
Białystok

Kurs doskonalący dla
ratowników medycznych

01.10.2009 31.08.2010

597 384,00 zł

597 384,00 zł

Osoby zatrudnione

210

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych.

24

WND-POKL.08.01.01-20109/09

Cityschool s.c
Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski

02.11.2009

Al. Jerozolimskie 44/1029
00-024 Warszawa

Konkurencyjni na
podlaskim rynku pracy

01.01.201031.12.2010

30

Kurs języka angielskiego,
Szkolenia informatyczne,
Szkolenia miękkie roziwjające,
Umiejętności w zakresie automotywacji,
Radzenia sobie ze stresem itp.

25

WND-POKL.08.01.01-20105/09

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

05.10.2009

ul. Mickiewicza 1 15-213
Białystok

Partnerstwo uniwersalne
jako innowacyjny rozwój
kadr województwa
podlaskiego

01.09.200931.01.2011

210

Szkolenie z zakresu:
Współpraca transgraniczna
Rodstawy systemu prawnego
Rosyjskie prawo cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne, finansowe,
konstytucyjne
Partnerstwo międzysektorowe.

869 230,85 zł

378 862,00 zł

987 385,00 zł

869 230,85 zł

378 862,00 zł

987 385,00 zł

Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione

Konkurs:1/POKL/8.1.2/2009

1

WND-POKL.08.01.02-20002/09

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

10.11.2009

CZTERY HORYZONTYreorientacja zawodowa osób
ul. Spółdzielcza 8 15-441 odchodzących z rolnictwa w
01.01.2010- 30.06.2011
Białystok
oparciu o walory turystyczne
i kulturowe ich miejsca
zamieszkania

2

WND-POKL.08.01.02-20023/09

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe

14.10.2009

ul. Lipowa 14/18 15-427
Białystok

3

WND-POKL.08.01.02-20- Biuro doradczo-szkoleniowe "APLIKON"
001/09
Marcin Drewnowski

04.11.2009

4

WND-POKL.08.01.02-20017/09

06.10.2009

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku

Nowe kwalifikacje, nowy
zawód-Prawo jazdy kat C

ul. Rynek Piłsudzkiego 57 18- Turystyka wiejska - nowe
200 Wysokie Mazowieckie
możliwości rozwoju II

ul. Pogodna 63/1 15-365
Białystok

01.10.2009-31.12.2010

01.01.2010- 30.06.2011

Kompleksowe wsparcie
adaptacyjne dla osób
01.10.2009- 31.03.2011
zagrożonych utratą pracy lub
zwolnionych

1 195 996,00 zł

1 195 996,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

400

Poradnictwo zawodowe-IPD, szkolenia zawodowe- szkolenia kulinarne,
szkolenia transportowe, szkolenia opiekuńcze i rehabilitacyjne, szkolenia
budowlane, szkolenia indywidualne- operator wózków iwdłowych,
operator maszyn ciężkich, spawacz, przewodnik wycieczek, instruktor
jazdy konnej, kowalstwo artystyczne, tkanie, florystyka, piekarz,
wędlniarz, sprzedaż internetowa i inne zdiagnozowane w trakcie trwania
projektu.

716 818,00 zł

716 818,00 zł

Osoby, których stosunek pracy
wygasł lub został rozwiązany z
przyczyn niedotyczących
pracownika

60

Doradztwo zawodowe grupowe, warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy, doradztwo psychologiczne- indywidualne, kurs prawo jazdy kat. C,
Szkolenie świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców.

973 932,40 zł

973 932,40 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

255

Szkolenia z wiedzy ogólnej- fundusze europejskie w turystyce wiejskiej,
obsługa komputera z internetem, kurs z języka angielskiego, BHP i
pierwsza pomoc w turystyce, autoprezentacja w obsłudze klienta,
Szkolenia zawodowe- gastronomia z elementami kelnerstwa,
zagospodarowanie i urządzanie przestrzeni agroturystycznej,
wykorzystanie jeździectwa w turystyce, przygotowanie do wykonywania
zawodu przewodnika, opiekun dzieci i osób starszych, organizacja i
techniki usług w turystyce, rękodzieło wikliniarskie i florystyczne.

1 144 880,24 zł

1 144 880,24 zł

Osoby, których stosunek pracy
wygasł lub został rozwiązany z
przyczyn niedotyczących
pracownika

100

Wsparcie doradcze, psychologiczne, szkoleniowe- indywidualne ścieżki
szkoleń. Możliwość ubuiegania się o środki finansowe na założenie
własnej firmy.

70

Szkolenie - rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej: ABC
prowadzenia działalności gospodarczej, marketing w firmie, mała
księgowość, biznesplan.doradztwo. Możliwość uzyskania środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe. Szkolenia
zawodowe dla mężczyzn- kierowca kat. C lub C i C+E lub D.

01.10.2009- 31.01.2011

1 118 075,00 zł

1 118 075,00 zł

Osoby, których stosunek pracy
wygasł lub został rozwiązany z
przyczyn niedotyczących
pracownika

5

WND-POKL.08.01.02-20- Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń
016/09
Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

08.10.2009

ul. Polowa 45 18-400
Łomża

Outplacementmonitorowany powrót do
aktywności zawodowej

6

WND-POKL.08.01.02-20011/09

Training Group Danuta Gorlewska

22.10.2009

ul. Upalna 48/4 15-668
Białystok

Czas na zmiany

01.01.2010-31.01.2011

554 982,00 zł

554 982,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

60

Doradztwo indywidualne w zakresie wyboru nowego zawodu, doradztwo
grupowe, szkolenia komputerowe, szkolenia przekwalifikujące- specjalista
ds. kadr i płac, mała księgowość w firmie, projektowanie ogrodów i
gospodarowanie się przestrzenią zieloną, pracownik biurowy ze
specjalnością windykacja należności,

7

WND-POKL.08.01.02-20008/09

Gmina Miejska Kolno

27.10.2009

ul. Wojska Polskiego 20 18500 Kolno

Nowe kompetencje szansą
na zatrudnienie

01.11.2009- 30.04.2011

1 123 425,00 zł

1 123 425,00 zł

Osoby, których stosunek pracy
wygasł lub został rozwiązany z
przyczyn niedotyczących
pracownika

115

Szkolenie prawo jazdy kat. D. prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. B,
kelner z elementami jęz. angielskiego, wizaż i stylizacja, zawodowy
kucharz, szkolenie i doradztwo tworzenia biznes planów. Możliwość
otrzymania wsparcia inwestycyjnego i pomostowego.

8

WNDPOKL.08.01.02-20003/09

9

WNDPOKL.08.01.02-20031/09

10

WNDPOKL.08.01.02-20035/09

Europejskie Towarzystwo
Inicjatyw Obywatelskich

508 716,40 zł

508 716,40 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

60

Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze, grupowe wsparcie
psychologiczno-doradcze, trening aktywnego poszukiwania pracy,
warsztaty sprawnej obsługi komputera i internetu, kurs języka angielskiego
z elementami słownictwa zawodowego, szkolenie- konsultant ds.
pozyskiwania funduszy UE, szkolenie profesjonalny pracownik biurowy,
szkolenie projektant graficzny stron www i grafiki komputerowej, kurskierowaca kat. C.

01.01.2010-31.12.2010

885 718,00 zł

885 718,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

185

Szkolenia: z zakresu transportu, z zakresu handlu i gospodarki
magazynowej, z zakresu obsługi biurowo-administracyjnej, Indywidualne
Plany Działań.

01.02.2010-31.07.2010

143 754,02 zł

143 754,02 zł

Osoby, których stosunek pracy
wygasł lub został rozwiązany z
przyczyn niedotyczących
pracownika

40

Aktywizacja zawodowa, profesjonalna opieka, bukieciarz- florysta z
modułem kasy fiskalnej, technolog robót wykończeniowych, kierowca
wózków jezdniowych, docieplanie budynków.

Szanse zawodowe dla osób
odchodzących z sektora
04.01.2010- 30.06.2011
rolniczego w powiatach
zachodniego Podlasia

04.11.2009

ul. Zdrojowa 14 87-100
Toruń

Open Education Group Sp. z o.o.

19.01.2010

ul. Modlińska 1 15-066
Białystok

NOWY PLAN- NOWY
ZAWÓD- szkolenie i
doradztwo zawodowe dla
osób odchodzących z
rolnictwa

PHU "VECTOR" Kształcenie
Kursowe Piotr Gordon

10.02.2010

ul. Poleska 52 15-874
Białystok

Nowe kwalifikacje
zawodowe szansą na
zatrudnienie

Konkurs:1/POKL/8.1.3/2009

1

WND-POKL.08.01.03-20- Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w
001/09
Białymstoku

23.12.2009

ul. Warszawska 6 15-950
Białystok

Flexicurity- szansa na
zróznoważony rozwój rynku 01.12.2009- 28.02.2011
pracy

Profesjonalna rachunkowość
w przedsiębiorstwie 01.04.2010-31.03.2011
szkolenia dla podlaskich
służb księgowych

545 650,00 zł

Pracodawcy i pracownicy
przedsiębiorstw, organizacje
pracodawców, związki
zawodowe, jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje rynku
pracy, organizacje pozarządowe i
przedstawiciele lokalnych
społeczności

45

Publiczna kampania informacyjno-promocyjna idei flexicurity, badania i
adaptacja koncepcji flexicurity.

829 323,99 zł

704 747,99 zł

Przedsiębiorcy i ich pracownicy z
sektora MSP z województwa
podlaskiego

225

Szkolenie pt: "Profesjonalna racunkowość w przedsiębiorstwie"

545 650,00 zł

Konkurs: 2/POKL/8.1.1/2009
1

WND-POKL.08.01.01-20167/09

PM Group Panasewicz Zubrycki sp.j.

12.02.2010

ul. Legionowa 28/101 15281 Białystok

2

WND-POKL.08.01.01-20157/09

Electrum Sp. z o.o.

12.02.2010

ul. Watykańska 13 15-638
Białystok

Akademia menedżerska
Electrum

02.08.2010-31.01.2012

201 600,00 zł

161 280,00 zł

Pracownicy pełniący role
kierownicze w przedsiębiorstwie

24

Szkolenia Zarządzanie projektami i językowe

3

WND-POKL.08.01.01-20145/09

CONSOLATOR Kancelaria PrawnoFinansowa
Adam Piotr Chociej

12.02.2010

ul. M. Skłodowskiej-Curie
3/88 15-094 Białystok

Profesjonalna Bankowość

01.04.2010-31.03.2011

613 411,46 zł

495 532,49 zł

Pracownicy i pracodownice
banków spółdzielczych (małych
przedsiębiorstw) w województwie
podlaskim

84

Szkolenia/warsztaty z zakresu bankowości oraz z technik sprzedaży

01.04.2010-31.03.2011

514 169,00 zł

443 797,00 zł

Menedżerowie i pracownicy z
podlaskich mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw z woj.
podlaskiego z branż:rolnospożywczej, drzewnej,
maszynowej, bieliźniarskiej i
turystycznej

388

Szkolenia kadry zarządzającej: - szkolenie pracowników działów HR; szkolenia pracowników działów marketingu i sprzedaży

4

WND-POKL.08.01.01-20147/09

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

12.02.2010

ul. Spółdzielcza 8 15-441
Białystok

ADAPTACJA PLUS wsparcie kadr kluczowych
przedsiębiorstw w dobie
kryzysu

5

WND-POKL.08.01.01-20150/09

KSK Anna Sawoń

12.02.2010

ul. J. I. Kraszewskiego 8/13
15-025 Białystok

Komunikacja kluczem do
sukcesu w eksporcie

01.07.2010-31.08.2011

240 787,72 zł

217 000,00 zł

Przedsiębiorstwa prowadzące
działalność gospodarczą w woj.
podlaskim oraz ich pracownicy
mieszkający w woj. podlaskim

40

Szkolenie z języka angielskiego

6

WND-POKL.08.01.01-20Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia
148/09

12.02.2010

ul. Kombatantów 4 15-102
Białystok

TIR Taniej I Racjonalniej program wsparcia
podlaskich przewoźników

01.03.2010-28.02.2011

298 274,00 zł

263 025,20 zł

Właściciele, menedżerowie i
pracownicy podlaskich firm
przewozowych

275

Szkolenie: "Zarządzanie firmą przewozową"

7

WND-POKL.08.01.01-20171/09

12.02.2010

ul. Lipowa 2 15-424
Białystok

STUDIUM
PODSTWOWYCH
ZAGADNIEŃ
PRAWNYCH

01.04.2010-31.03.2011

358 800,00 zł

322 340,00 zł

Własciciele i pracownicy
podlaskich mikro i małych
przedsiębiorstw

300

Szkolenia: Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze i Fundusze Unijne

1 899 804,24 zł

Osoby pracujące 50+

120

Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym

Firma Adwokacko - Radcowska
Karwowski, Klemienia, Niecałek,
Radlmacher Spółka Jawna

Konkurs:1/POKL/8/D.1.1/2009

1

WND-POKL.08.01.01-20178/09

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku

19.03.2010

ul Choroszczańska 31 15732 Białystok

INNOWACJE 50+ program
testowania i wdrażania
nowych metod utrzymania
01.03.2010-28.02.2013
aktywności zawodowej
pracowników po 50 roku
życia

1 899 804,24 zł

Konkurs:1/POKL/8.1.2/2010

1

2

3

4

WND-POKL.08.01.02-20014/10

WND-POKL.08.01.02-20035/10

WND-POKL.08.01.02-20032/10

WND-POKL.08.01.02-20033/10

Polskie Centrum Edukacji i Analiz
"ORDO" Sp. z o. o.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny w Białysmtoku

Rozwiązania
prawne i
biznesowe
Sp. z o.o.

Training Group
Danuta Gorlewska

20.07.2010

23.09.2010

08.10.2010

04.10.2010

ul. Jurowiecka 56 15-101
Białystok

ul. Warszawska 2/1
15-063 Białystok

Ul. Pałacowa 1A/2C
15-042 Białystok

Ul. Witosa 31 15-660
Białystok

Poprawa zdolności
adaptacyjnych pracowników
sektorów
01.08.2010- 31.12.2011
restrukturyzowanych w
województwie podlaskim

Adaptacja- program
reintegracji zawodowej
mieszkańców województwa
podlaskiego dotkniętych
01.10.2010-30.09.2011
negatywnymi skutkami
procesów
restrukturyzacyjnych

Mój biznes - mój sukces

Powrót z sukcesem

01.10.201031.03.2012

01.02.201131.01.2012

1 416 031,00 zł

396 760,00 zł

1 471 675,00 zł

329 003,20 zł

1 416 031,00 zł

Pracownicy pracodawców działających
na terenie województwa podlaskiego, w
szczególności w sektorze ochrony
zdrowia (ponadto w następujących
branżach: pomoc społeczna, rolnictwo,
edukacja, handel hurtowy i detaliczny,
transport kolejowy i przemysł
przetwórzczy), przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników lub
pozostających bez zatrudnienia, których
stosunek pracy wygasł lub został
rozwiązany z przyczyn niedotyczących
pracowników w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu.

396 760,00 zł

Pracownicy zatrudnieni w
następujących branżach: opieka
zdrowotna i pomoc społeczna,
rolnictwo, edukacja, handel hurtowy i
detaliczny, transport kolejowy,
przetwórstwo przemysłowe, działalność
przemysłowa, kurierska, pośrednictwo
pieniężne, osoby w okresie
wypowiedzenia umowy o pracę z
przyczyn dot. zakładu pracy,osoby,
których stosunek pracy wygasł lub
został rozwiązany z przyczyn dot.
zakładu pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu.

40

Szkolenia nt. możliwości rynku pracy, IPD, szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe (pracownicy obsługi biurowej, pracwonicy
administracyjni, sekretariatów, recepcjoniści i rejestratorzy, kierowcy),
wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
(wsparcie w postaci jednorazwej dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej + wsparcie szkoleniowe- jak założyć i prowadzić działalność
gospodarczą.

160

Szkolenia: specjalista ds. kadr i płac, księgowość dla początkujących,
księgowość dla zaawansownych, sekretarka, przedstawiciel handlowy,
grafika komputerowa, projektant stron www, pozyskiwanie funduszy
europejskich, język angielski, język niemiecki, grupowe warsztaty
interpersonalne, szkolenie z podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, indywidualne doradztwo biznesowe.

1 471 675,00 zł

Osoby fizyczne z Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Białymstoku
oraz Szpitala Wojewódzkiego w
Suwałkach zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gosp., które
będą zainteresowane nabyciem i
podwyższeniem wiedzy i umiejętności z
zakresu zakładania i funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Szkolenia
skierowane są do osób zwolnionych,
przewidzianych do zwonienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników
w ww. szpitalach.

45

Szkolenia dotyczące formalno - prawnych aspektów zakładania firmy,
prowadzenia rachunkowości, metod zarządzania firmą, marketingu i
wizerunku firmy, tworzenia biznes planów strategii e-biznesu, prawa
pracy, źródła finansowania dz. gosp., funduszy pomocowych UE,
rachunkowości i finansów firm.

329 003,20 zł

Osoby, których stosunek pracy wygasł
lub
został rozwiązany z przyczyn
niedotyczących pracownika w okresie
nie
dłuższym niż 6 m-cy przed
przystąpieniem do projektu z powiatu
białostockiego i m. Białystok.

24

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenie komputerowe,
szkolenia zawodowe.

Konkurs:1/POKL/8.1.1/2010

1

WND-POKL.08.01.01-20003/10

Akademia Szybkiej Nauki
Tadeusz Buzarewicz

20.08.2010

ul. Kormoranów 10
11-600 Radzieje

Nauczyciel - zawód
przyszłości

01.09.2010-31.07.2011

537 690,00 zł

537 690,00 zł

100 osób pracujących jako
nauczyciele, pedagodzy,
dyrektorzy szkół

2

WND-POKL.08.01.01-20125/10

Lingua
Edyta Sylwia Jasińska

31.08.2010

ul. Niemeńska 132
15-161 Białystok

Posługiwanie się językiem
obcym szansą na wzrost
konkurencyjności
pracowników woj.
podlaskiego

01.09.2010-31.08.2011

384 420,00 zł

384 420,00 zł

Osoby zatrudnione

465 056,40 zł

Osoby zatrudnione

60

207 390,00 zł

207 390,00 zł

Osoby zatrudnione

96

Szkolenia językowe, szkolenia komputerowe, "mała architektura
krajobrazu", florystyka i bukieciarstwo.

Osoby zatrudnione

120

Uwarunkowania prawne eCommerce, uwarunkowanie techniczne
eCommerce, uwarunkowania organizacyjne eCommerce, zajęcia z
zakresu obróbki grafiki komputerowej, praktyczne zajęcia podstawy
narzędzi informatycznych eCommerce, samodzielna praca z platformą
eCommerce, biznesowa gra symulacyjna, handel elektroniczny na realnej,
komercyjnej platformie eCommerce.

583 740,00 zł

Osoby zatrudnione 50+

80

Szkolenia językowe, szkolenie "kompetentny pracownik"- rozwój
kompetencji interpersonalnych, rozwój kompetenecji osobistych,
aktywizacja zawodowa-indywidualne sesje z psychologiem, szkolenia
komputerowe.

532 770,50 zł

532 770,50 zł

Osoby zatrudnione

190

Szkolenia językowe (angielski i rosyjski), kursy komputerowe, szkolenia
prawno-społeczne, szkolenia z modernizacji procesów zarządzania.

01.09.2010-29.02.2012

1 122 660,00 zł

1 122 660,00 zł

Osoby zatrudnione

110

Poradnictwo zawodowe; Szkolenie dla administracji i instytucji
publicznych- język angielski, informatyka; Szkolenie dla nauczycieli- język
angielski i metodyka nauczania języka angielskiego.

AKADEMIA WIEDZY

01.09.2010- 29.02.2012

593 174,11 zł

593 174,11 zł

Osoby zatrudnione

220

Szkolenie audyt finansowy i kontrola wewnętrzna, szkolenia
przygotowujące pracowników służby cywilnej do egzaminu na urzędnika
mianowanego, akademia zamówień publicznych.

ul. Piastowska 21/1
15-207 Białystok

Kwalifikowana pierwsza
pomoc

01.10.2010- 30.11.2011

854 902,00 zł

854 902,00 zł

Osoby zatrudnione 50+

276

Kurs specjlistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ul. Staromiejska 16/4
10-018 Olsztyn

Konkurencyjny pracownik
+50- szkolenia językowe i
komputerowe

01.09.2010-30.11.2011

572 760,00 zł

572 760,00 zł

Osoby zatrudnione 50+

60

Szkolenia językowe (angielski, niemiecki, rosyjski), szkolenia
komputerowe.

50 i więcej powodów dla
których warto obsługiwać
komputer. Szkolenia
"Europejski Certyfikat
Umiejętności
Komputerowych" dla
pracowników po 50 roku
życia

01.09.2010- 31.05.2011

241 943,00 zł

241 943,00 zł

Osoby zatrudnione 50+

36

Szkolenie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich

31.08.2010

ul. Łazienna 24/4
87-100 Toruń

4

WND-POKL.08.01.01-20062/10

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i
Kształcenia Ustwicznego w Suwałkach

01.09.2010

ul. Kamedulska 2
16-400 Suwałki

5

WND-POKL.08.01.01-20104/10

ECDS Polska sp z o.o.

03.09.2010

ul. Św. Rocha 5/208
15-879 Białystok

Nowe kwalifikacje i
umiejętności dla e-handlu- II 01.11.2010- 30.11.2011
edycja

760 870,00 zł

760 870,00 zł

6

WND-POKL.08.01.01-20135/10

Euroschool Perfect

03.09.2010

ul. Upalna 1A/4-5
15-668 Białystok

Nowe kwalifikacje- nowe
możliwości po 50 roku życia- 01.09.2010- 31.12.2011
II edycja

583 740,00 zł

7

WND-POKL.08.01.01-20072/10

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
imienia Stanisława Staszica w
Białysmtoku

06.09.2010

ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok

Europejski Funkcjonariusz 01.10.2010-29.02.2012
II edycja

8

WND-POKL.08.01.01-20- Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń
049/10
Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

01.09.2010

ul Polowa 45
18-400 Łomża

Kraetywny pracownik

9

WND-POKL.08.01.01-20Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
112/10

02.09.2010

ul. Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa

10

WND-POKL.08.01.01-20- Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej
151/10
Wojwódzka i Nammous sp. j.

06.09.2010

11

WND-POKL.08.01.01-20155/10

08.09.2010

WND-POKL.08.01.01-20013/10

Fundacja na rzecz integracji zawodowej,
społecznej oraz rozwoju
przedsiębiorczości VIA

08.09.2010

Szkolenia językowe.

465 056,40 zł

WND-POKL.08.01.01-20008/10

12

180

Szkolenia: praktyczne zastosowanie Internetu i nowoczesnych technologii
w pracy w biznesie, kursy języka obcego w obsłudze klienta i biznesie,
nowoczesne techniki sprzedaży i obsługi klienta, zarządzanie finansowe w
firmie w opraciu o księgowość komputerową, relacje i komunikacja
interpersonalna, wykorzystywanie prawa pracy w opraciu o dobre
praktyki, sztuka negocjacji handlowych.

Profesjonalista w każdym
calu- doskonalenie kadr
01.10.2010- 31.01.2012
pracowniczych w powiatach
zachodoniego Podlasia

3

EDUCO Jacek Kowalski

100

Moduł szkoleniowy: angielski, niemiecki.
Moduł warsztatów psychologicznych.
Moduł efektywnego kształcenie (rola motywacji w uczeniu, doskonaleniu
wartszatu pracy nauczyciela, pracą z uczniem trudnym,
wykorzystywaniem technik szybkiego czytania i zapamiętywania w
procesie wdrażania nowatorskich form nauczania.

ul. Długa 44/50 lok. 204
00-241 Warszawa

Aktywni całe życie

01.09.2010- 31.07.2011

13

WND-POKL.08.01.01-20- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
090/10
Białymstoku

08.09.2010

297 951,41 zł

297 951,41 zł

Osoby zatrudnione

75

697 386,00 zł

697 386,00 zł

Osoby zatrudnione

220

20.09.2010

ul. Al. Jerozolimskie
Podnoszenie kwalifikacji
01.10.2010- 31.03.2012
44/1029 00-024 Warszawa pracowników- Telemarketer

719 582,90 zł

719 582,90 zł

Osoby zatrudnione

80

Szkolenie "Telemarketer", kurs języka angielskiego.

Starostwo Powiatowe w Łomży

10.09.2010

ul. Szosa Zambrowska 1/27 Kwalifikacje "na czasie" 01.09.2010-30.11.2011
18-400 Łomża
pewna praca, pewny awans

399 175,00 zł

399 175,00 zł

Osoby zatrudnione

90

Szkolenia: zarządzanie z wykorzystniem narzędzi i programów
informatycznych, księgowość komputerowa, specjalista ds. kadr i płac z
wykorzystaniem programów komputerowych, warsztaty motywacyjne,
doradztwo zawodowe-IPD.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

10.09.2010

01.01.2010-30.06.2011

165 621,64 zł

165 621,64 zł

Osoby zatrudnione

90

Szkolenie "Dieta pełna życia- kursy z zakresu żywienia dzieci"

WYG International Sp. z o. o.

14.09.2010

01.11.2010- 29.02.2012

1 023 438,72 zł

1 023 438,72 zł

Osoby zatrudnione

160

Szkolenie: opertorzy ciężkich maszyn, ręczne urządzenia drogowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

08.09.2010

15

WND-POKL.08.01.01-20099/10

Cityschool s.c
Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski

16

WND-POKL.08.01.01-20054/10

18

01.11.2010- 29.02.2012

Podlaska Akademia Prawa
Podatkowego- edycja
01.09.2010- 29.02.2012
rozszerzona

WND-POKL.08.01.01-20079/10

WND-POKL.08.01.01-20059/10
WND-POKL.08.01.01-20110/10

Studium Socjoterapii i
Edukacji Twórczej Vedycja

Szkolenia: moduł I- regulacje prawne w zakresie podatków, moduł IIprawne i metodologiczne aspekty zarządzania projektem europejskim,
budżet projektu, przygotowanie wniosku o płatność, księgowanie
wydatków projektowych, kontrola i audyt, moduł III- prawne aspekty
współpracy z mediami, marketingowe aspekty współpracy z mediami,
warsztat rzecznika, umiejętności komunikacyjne i ich rola we współpracy
z mediami, współpraca z portalem internetowym, gazetą, radiem,
telewizją.

14

17

ul. Kilińskiego 8
15-950 Białystok

Treningi: interpersonalny, umiejętności psychospołecznych, umiejętności
wychowawaczy- praca z trudnym wychowankiem, trening pracy z grupą
socjoterapeutyczną- proces grupowy i fazy rozwoju grupy, trening
zadaniowy- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pod superwizją;
Warsztaty-warsztat socjoterapii- teoretyczne i metodyczne podstawy
socjoterapii, jako metody pracy z grupą, psychologia społeczna,
arteterapia w pracy z grupą socjoterapeutyczną;
Wartszty edukacji twórczej: drama w socjoterapii, muzykoterapia,
choreoterapia, rękodziało artystyczne w socjoterapii, biblioterapia, sztuki
plastyczne w socjoterapii, pedagogika zabawy.

ul. Mickiewicza 1/300
15-213 Białystok

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Dieta pełna życia- kursy z
zakresu żywienia dzieci
Podlaska Akademia
Budowlana

19

WND-POKL.08.01.01-20- Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział
040/10
w Białymstoku

15.09.2010

ul. Gen. Wł. Andersa 38
15-113 Białystok

Wyższe kwalifikacje
dekarzy i cieśli- szansą na
rozwój

01.11.2010- 31.03.2012

706 615,00 zł

706 615,00 zł

Osoby zatrudnione

90

Szkolenia: kolektory słoneczne- odnawialne źródło energii, dachy zieloneenergooszczędna technologia w budownictwie, pokrycia dachów i
elewacji z blach cynkowo-tytanowych oraz aluminiowych- element
nowoczesnej architektury, wykonywanie pokryć dachowych obiektów
zabytkowych, komstrukcje cisielskie przygotowanie dokumentacji oraz
montaż, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w izolacji tarasów i
balkonów, montażysta rusztowań metalowych, wykonywanie pokryć
dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych.

20

WND-POKL.08.01.01-20012/10

15.09.2010

ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

Kobieta pracująca 2

01.01.2011- 30.06.2012

1 028 183,70 zł

1 028 183,70 zł

Osoby zatrudnione

336

Warsztat interpersonalny z komunikacji, asrtywności i radzenia sobie ze
stresem, kurs komputerowy, kurs językowy, warsztat z autoprezentacji i
kreowania własnego wizerunku, indywidualne doradztwo zawodowe.

300

Szkolenia zawodowe- specjalista ds. kard i płac, księgowość dla
początkujących, księgowość dla zaawansowanych, profesjonalna
sekretarka, przedstawiciel handlowy, grafika komputerowa, tworzenie
stron www, pozyskiwanie funduszy europejskich, język angielski, język
niemiecki, język rosyjski, język włoski, język francuski, równość szans w
miejscu pracy, trening interpersonalny.

RCS Sp. z o.o.

17.09.2010

ul. Warszawska 2
15-063 Białystok

Równe szanse- lepsza
przyszłość

Fundacja Prawo i Partnerstwo

21.09.2010

ul. Mickiewicza 1 lok.101
15-354 Białystok

Podnoszenie kwalifikacji
receptą na kryzys- II edycja

WND-POKL.08.01.01-20010/10

PM Group Sp. j. Zubrycki, Panasewicz

27.09.2010

ul. Legionowa 28/101 15281 Białystok

24

WND-POKL.08.01.01-20065/10

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

30.09.2010

ul. Żurawia 47
00-680 Warszawa

AKADEMIA ROZWOJU
UMIEJĘTNOŚCI
TRENERSKICH

25

WND-POKL.08.01.01-20033/10

HUMANEO

30.09.2010

ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz

W sieci kompetencji

21

WND-POKL.08.01.01-20056/10

22

WND-POKL.08.01.01-20122/10

23

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny w Białysmtoku

01.11.2010-30.04.2012

756 260,00 zł

756 260,00 zł

Osoby zatrudnione

01.10.2010-30.09.2011

337 555,00 zł

337 555,00 zł

Osoby zatrudnione

120

Szkolenia: aktywność na rynku pracy, rozwój kompetencji personalnych,
rachunkowość pełna ( w tym prowadzenie księgowości komputerowej),
analiza finansowa (w zakresie projektów europesjkich, zarządzanie
kadrami i płacami (w tym program komputerowy "Płatnik"),
rachunkowość uproszczona (w tym prowadzenie księgowości
komputerowej), podstawy zamówień publicznych.

D@ta Explorer II - szkolenia
z zakresu prowadzenia
01.10.2010-30.09.2011
badań, statystyki i analizy
danych z użyciem SPSS

631 461,94 zł

631 461,94 zł

Osoby zatrudnione

180

Szkolenia z zakresu zarządzania wiedzą i informacją oraz prowadzenie
badań i analiz rynkowych.

01.10.2010- 31.03.2012

858 442,00 zł

858 442,00 zł

Osoby zatrudnione

72

Szkolenia: rozwój umiejętności trenerskich- trener umiejętności
społecznych, trener biznesu, trening zaadaniowy- superwizje.

01.11.2010-31.10.2011

776 025,92 zł

776 025,92 zł

Osoby zatrudnione

60

Kurs CISCO, język angielski, trening psychologiczno- motywacyjny.

Stowarzxyszenie
Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w
Warszawie Oddział
Okręgowy w
Suwałkach

04.10.2010

Utrata 2b
16-400 Suwałki

Księgowość na miarę
XXI wieku

02.11.201031.12.2011

323 310,97 zł

323 310,97 zł

Osoby zatrudnione

40

Szkolenia: Główny księgowy w budżecie,
Specjalista ds. rachunkowości, trening umiejętności interpersonalnych,
warsztaty z pozyskiwania środków pomocowych UE,
wsparcie psychologiczne.

WND-POKL.08.01.01-20- Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.
071/10
o.

05.10.2010

ul. Warszawska 44
15-077 Białystok

Kontrola Zarządcza

01.10.201030.03.2012

698 814,80 zł

698 814,80 zł

Osoby zatrudnione

250

Szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i audytu,
Specjalistyczna konferencja szkoleniowa dla osób zajmujących stanowiska
kierownicze, dyrektorskie.

28

WND-POKL.08.01.01-20256/10

ML s.c. M.Wolska i L. sikorska

03.01.2011

Ul. Gen. Wł. Sikorskiego
6/04 16-400 Suwałki

Inwestycja w siebie.
Szkolenia w zawodzie
handlowiec dla osób
pracujących

01.02.2011-31.05.2011

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Osoby zatrudnione

32

Kusr prawa jazdy kat. B, kurs obsługi nawigacji satelitarnej GPS, kurs
pierwszej pomocy, szkolenie z zakresuskutecznych technik sprzedaży.

29

WND-POKL.08.01.01-20247/10

"Constans" Bogumił Klimiuk

14.01.2011

Ul. Warszawska 58
17-200 Hajnówka

Rozwój kompetencji
podlaskich pracowników
sektora handlu i usług

01.01.2011-31.12.2011

328 849,64 zł

328 849,64 zł

Osoby zatrudnione

96

Szkolenia językowe, szkolenia z obsługi klienta, szkolenia z akademii
bezpiecznej jazdy.

30

WND-POKL.08.01.01-20251/10

2 Bit spółka z o. o.

04.01.2011

Ul. Gródecka 3
15-561 Białystok

Z komputerem na ty.
Szkolenia z zakresu obsługi
03.01.2011- 31.05.2012
komputera i internetu dla
osób po 50 r. ż.

305 670,00 zł

305 670,00 zł

Osoby zatrudnione 50+

50

Szkolenie ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)

26

WND-POKL.08.01.01-20124/10

27

31

WND-POKL.08.01.01-20273/10

32

WND-POKL.08.01.01-20- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
272/10
Białymstoku

Fundacja "Nasza Przyszłość"

07.02.2011

Ul. Świerkowa 1
15-328 Białytsok

Vademecum Redaktora

01.04.2011- 31.10.2011

287 480,00 zł

287 480,00 zł

Osoby zatrudnione

90

Szkolenia z zakresu: prawo dziennikarskie, prawo autorskie, elemennty
etyki dziennikarskiej, komunikacja społeczna, wiarygodne źródła
pozyskiwania informacji, zajęcia wartsztatowe: zajęcia z dykcji i edycji
głosu, zachowanie przed mikrofonem, autoprezentacja, redagowanie
komunikatów, sterowanie emocjami w trakcie rozmowy, obróbka
dźwięku, obsługa sprzętu, praca z mikrofonem.

10.02.2011

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Aktywny 50-latek

01.11.201030.06.2011

360 734,94 zł

360 734,94 zł

Osoby zatrudnione 50+

90

Warsztaty z zakresu motywacji i adaptacyjności do zmian, kurs
komputerowy, kurs księgowości, szkolenie z zakresu handlu, sprzedaży i
obsługi klienta.

135

Doradztwo zawodowe indywidualne, trening kompetencji społecznych,
warsztaty z obsługi komputera/organizacji sprzedaży internetowej,
szkolenia zawodowe: pracownik obsługi biurowej i kancelaryjnej,
sekretarka/asystentka z obsługą baz danych, pracownik biurowy z obsługą
kadrową przedsiębiorstw, opiekun/ka środowiskowa, zakładanie i
prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie i promocja
gospodarstwa agroturystycznego z elementami rachunkowości.

Konkurs:2/POKL/8.1.2/2010

1

WND-POKL.08.01.02-20042/10

LECHAA CONSULTING Sp. z o. o.

13.12.2010

ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin

DROGA DO CELU

01.01.2011-29.02.2012

823 345,00 zł

823 345,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

200

Utworzenie 2 partnerstw lokalnych, szkolenia: nt. wykorzystania
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do rozwoju turystyki oraz rozwoju i
promocji produktów turystycznych, warsztaty: koncecpecje produktów
turystycznych, w opraciu o które będą funkcjonować partnerstwa oraz
plany rozwoju i rpomocji tych produktów, wizyty studyjne, spotkania
partnerstw lokalnych, opracownie strategii przewidywania i zarządzania
zmianą gospodarczą w zakresie sektora turystycznego, budowa platofrmy
leltronicznej w celu wsparcia działań partnerstwa.

01.03.2011-31.12.2011

818 143,00 zł

818 143,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

2

WND-POKL.08.01.02-20051/10

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

09.12.2010

Ul. Krakowska 11a
33-100 Tarnów

L@KTUR- Lokalne
Partnerstwa dla Rozwoju
Produktów Turystycznych
Województwa Podlaskiego

3

WND-POKL.08.01.02-20052/10

Trining Group Danuta Gorlewska

16.12.2010

Ul. Witosa 34
15-660 Białystok

GOTOWI NA ZMIANY

01.03.2011- 29.02.2012

554 370,00 zł

554 370,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

100

IPD, Doradztwo grupowe z doradcą zawodowym/psychilogiem,
szkolenia: stolarz i obróbka drewna, gospodarowanie przestrzenią zieloną
i projektowanie ogrodów, kreator wizerunku- wizaż i stylizacja, usługi
cateringowe ze specjalnością artysta słodkości, mała księgowość w firmie,
kursy indywidualne wg. zdiagnozowanych potrzeb.

4

WND-POKL.08.01.02-20- Consolator Kancelaria Prawno-Finansowa
065/10
Adam Piotr Chociej

17.12.2010

Ul. M. Skłodowskiej- Curie
3
15-094 Białystok

Alternatywa dla rolnika

01.03.2011-28.02.2012

814 898,00 zł

814 898,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

80

IPD, grupowe wartsztaty motywujace, szkolenie zawodowe dla
pracownika ochrony osób i mienia licencja I stopnia, szkolenie zawodowe
spawanie stali niestopowych metodą MAG, szkolenie/wartsztaty
równościowe, wartszty autoprezentacja i komunikacja interpersonalna.

5

WND-POKL.08.01.02-20- Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
040/10
w Szepietowie

15.12.2010

18-210 Szepietowo

1 034 310,00 zł

1 034 310,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

420

Podarnictwo IPD, indywidualne sesje z doradcą zawodowym, warsztaty w
zakresie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy,
szkolenia zawodowe: kucharz, pracownik branży turystycznej, architekt
ogrodów, drwal- operator pilarki, operator wózków widłowych i sprzętu
ciężkiego, kierowca kat. C, E, pracownik usług kosmetycznych.

REORIENTACJA- wspracie
doradcze i szkoleniowe osób 01.07.2011-31.12.2012
odchodzących z rolnictwa

6

WND-POKL.08.01.02-20059/10

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe

16.12.2010

7

WND-POKL.08.01.02-20- Speed s. c. Marek Maliszewski Zbigniew
063/10
Gryglik

07.01.2011

8

WND-POKL.08.01.02-20055/10

14.01.2011

Biuro doradczo- szkoleniowe
"APLIKON" Marcin Drewnowski

60

Szkolenie prawno-gospodarcze apsekty działalności gospodarczej,
specyfika działalnosci agroturystycznej, unijne wsparcie dla gospodrastwa
agroturystycznych, warsztaty krealtywności, kontakt z klienten i standardy
obsługi turystów, promocja i reklama gospodarstwa agroturystycznego,
wartszaty z przewodnikiem krajoznawczym, wizyty studyjne w
gospodarstwach agroturystycznych, wartsztaty kulinarne, wartszty z
zakresu zdobnictwa architektury drewnianej.

Osoby odchodzące z rolnictwa

40

Trening Aktywizacji Zawodowej, indywidualne wsparcie psychologicznodoradcze, wsparcie psychologiczno-doradcze grupowe, szkolenie z
podstawy obsługi komputera, szkolenie specjalista ds. relacji medialnych,
specjalista ds. grafiki komputerowej i stron www, kurs języka angielskiego
z elementami słownictwa zawodowego.

926 229,80 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

330

Szkolenia: gastronomia w turystyce wiejskiej, zagospodarowanie i
urządzanie przestrzeni agroturystycznej, koń w zagrodzie i agroturystyce,
przewodnik terenowy województwa podlaskiego, kurs kelner-barman,
trener aktywnego wypoczynku, rękodzieło ludowe.

Ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

Studium agroturystyki

Ul. Dworna 39 18-400
Łomża

Znajdź swoje miejsce w
społeczeństwie
informacyjnym- szkolenia
przekwalifikowujące dla
mieszkańców gmin
subregionu łomżyńskiego

01.02.2011- 31.03.2012

301 530,00 zł

301 530,00 zł

ul. Rynek Piłsudzkiego 57 18- Turystyka wieksla- nowe
200 Wysokie Mazowieckie
możliwości III

01.08.2011-30.09.2012

926 229,80 zł

01.11.2010-30.09.2011

263 390,00 zł

263 390,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa

Konkurs: 2/POKL/8.1.1/2010

1

WND-POKL.08.01.01-20197/10

Lingua Edyta Sylwia Jasińska

09.12.2010

Ul. Niemeńska 132
15-161 Białystok

Posługiwanie się językiem
obcym szansą na wzrost
konkurencyjności podlaskich 01.01.2011-30.06.2012
przedsiębiortsw i ich
pracowników. Edycja II

305 420,00 zł

271 300,00 zł

Mikro i małe przedsiębiorstwa
oraz ich pracownicy

100

Szkolenia językowe.

2

WND-POKL.08.01.01-20159/10

PM Group Zubrycki,
Panasewicz Sp. j.

20.12.2010

Ul. Legionowa 28/101
15-281 Białytsok

Podlaska Szkoła Trenerów 01.01.2010- 34.05.2012

581 714,40 zł

509 644,40 zł

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy

100

Szkolenia trenerskie.

3

WND-POKL.08.01.01-20169/10

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

17.12.2010

Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

KADRY PRZYSZŁOŚCIwsparcie szkoleniowe
kluczowych sektorów
województwa podlaskiego

01.04.2011-31.03.2012

390 020,00 zł

340 619,36 zł

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy

432

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkolenie z zakresu
podatków, rachunkowości oraz kadr i płac, szkolenia z zakresu sprzedaży
i obsługi klienta.

4

WND-POKL.08.01.01-20184/10

Euroschool Perfect

28.12.2010

Ul. Upalna 1A/5
15-668 Białystok

Doskonalenie języka obcego
w biznesie drogą do
01.03.2011-31.08.2012
prężnego rozwoju firmy- III
edycja

522 810,00 zł

459 210,00 zł

Mikro i małe przedsiębiorstwa
oraz ich pracownicy

200

Szkolenia językowe.

5

WND-POKL.08.01.01-20190/10

Fundacja Wspierania Edukacji
Informatycznej PROIDEA

28.12.2010

Ul. Konarskiego 44/6
30-046 Kraków

Technologie ICT w Twojej
01.02.2011- 31.12.2011
firmie

242 058,59 zł

213 127,62 zł

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy

56

Szkolenia ogólne CCNP: sieci komputerowe- Zaawansowany kurs
Akademii Cisco, szkolenia ogólne CCNA Voice- rozwiązania głosowe
CISCO

Ul. Elewatorska 26
19-203 Grajewo

Doradztwo w zakresie
opracowania i wdrożenia
nowoczesnych metod
zarządzania zasobami
ludzkimi, finansami firmy
oraz zintegrowanego
systemu zarządzania bhp,
jakością i środowiskiem

01.01.2011- 31.10.2011

270 900,00 zł

161 300,00 zł

"ANA-BET" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

0

Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod
zarządzania zasobami ludzkimi, finansami firmy oraz zintegrowanego
systemu zarządzania bhp, jakością i środowiskiem

Ul. Elewatorska 9
19-203 Grajewo

Doradztwo w zakresie
opracowania i wdrożenia
nowoczesnych metod
zarządzania zasobami
ludzkimi, finansami firmy
oraz zintegrowanego
systemu zarządzania bhp,
jakością i środowiskiem

01.01.2011-31.03.2012

392 520,00 zł

240 560,00 zł

Przedsiębiorstwo HandlowoProdukcyjno-Usługowe JAREXJarosław Gawecki

0

Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod
zarządzania zasobami ludzkimi, finansami firmy oraz zintegrowanego
systemu zarządzania bhp, jakością i środowiskiem

6

7

WND-POKL.08.01.01-20174/10

"ANA-BET" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

WND-POKL.08.01.01-20- Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno212/10
Usługowe JAREX- Jarosław Gawecki

17.01.2011

19.01.2011

8

WND-POKL.08.01.01-20161/10

Centrum Promocji Podlasia

7.01.2011

Ul. Al. Tysiącleci1 Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok

Dobra inwestycja- wzrost
kompetencji pracowników
firmy Barter S. A.

01.02.2011- 31.12.2011

246 636,00 zł

147 981,60 zł

Barter S. A. i jej pracownicy

86

Kurs: j. angielski i rosyjski biznesowy, szkolenia: "bezpieczna jazda",
"analiza finansowa", "zarządzanie zasobami ludzkimi", "techniki
sprzedaży", "układanie tras- optymalizacja rozwiązań", "bezpieczeństwo
pracy".

9

WND-POKL.08.01.01-20218/10

Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

10.01.2011

U. Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 2/603
15-111 Białystok

Menadżer jako coach

01.03.2011-29.02.2012

396 098,00 zł

396 098,00 zł

Mikro i małe przedsiębiorstwa
oraz ich pracownicy

60

Menadżer jako coach- szkolenie, warsztaty, sesje mające na celu dostarczy
wiedzy i narzędzi do realizowanie funkcji kierowniczych poprezz
coachingowy styl zarządzania.

190 722,66 zł

Pracownicy firmy Metal-Fach kadra zarządzające oraz
specjaliści

73

Szkolenia ogólnorozwojowe : doskonalenie umiejętności menadżerskich,
trening efektywności osobistej. Szkolenia kompetencyjne: zarządzanie
projektami PMI,
zarządzanie jakością, logistyka i zarządzanie magazynem, profesjonalny
księgowy, marketing i sprzedaż, akademia EXCEL, język angielski poziom podstawowy i zaawansowany. Szkolenia ogólne dla pracowników
działu konstukcyjno -technologicznego,

100

Wsparcie psychologiczno-doradcze, szkolenia zawodowe (na podstawie
przeprowadzonego IPD - w zawodach: projektanci grafiki i multimediów;
specjalista ds. sprzedaży, marketingu i PR; sprzedawcy; operatorzy
urządzeń energetycznych; pracownik obsługi biurowej; pracownik ds.
finansowo-statystycznych; kucharze; kelnerzy i barmani; fryzjerzy;
kosmetyczki; gospodarz obiektów; pracownik opieki osobistej; pracownik
usług ochrony; robotnicy leśni; robotnicy budowlani stanu surowego;
robotnicy budowlani robót wykończeniowych; spawacze; blacharze;
monterzy; kowale; ślusarze; mechanicy maszyn i urządzeń; rzemieślnicy;
operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji; przetwórstwa i obróbki
metali; maszyniści silników; kotłów parowych; kierowcy samochodów
osobowych; kierowcy ciężarówek i autobusów; operator pojazdów
wolnobieżnych), wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą (wsparcie finansowe i pomostowe), szkolenie:
"Przedsiębiorczość dla osób zamierzających otworzyć własną działalność
gospodarczą", staże.

10

WND-POKL.08.01.01-20194/10

Metal - Fach Sp. z o.o.

01.02.2011

ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka

Rozwijamy się i szkolimy
kadry. Metal - Fach.

01.01.201130.06.2012

317 871,10 zł

Konkurs: 1/POKL/8.1.2/2011

1

2

WND-POKL.08.01.02-20001/11

WND-POKL.08.01.0220-006/11

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku

Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna w Łomży

15.05.2011

Ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

POMAGAMY- zwalnianymkompleksowe wsparcie
01.07.2011-31.03.2013
adaptacyjne

1 854 033,10 zł

1 854 033,10 zł

Pracodawca i pracownicy
przedsiębiorców przechodzących
procesy adaptacyjne i
modernizacyjne (os. zagrożone
zwolnieniem lub przewidziane do
zwolnienia) i os., które utraciły
pracę z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 m-cy przed dniem
przystąpienia do projektu;

1 666 950,00 zł

Pracodawcy i pracownicy
przedsiębiorców przechodzących
procesy adaptacyjne i
modernizacyjne (os. zagrożone
zwolnieniem lub przewidziane do
zwolnienia) i os., które utraciły
pracę z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 m-cy przed dniem
przystąpienia do projektu

30

Szkolenia zawodowe: technolog robót wykończeniowych w
budownictwie, fakturzystka, kierowca smochodu ciężarowego, specjalista
ds. kadr, szkolenia z zakresu zakładania własnej działalności
gospodarczej, marketing w firmie, mała księgowość, bizes plan,
przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

357 532,25 zł

Osoby pracujące 50+

100

BILANS KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (warsztaty poradnictwa
zawodowego), szkolenia zawodowe: księgowość komputerowa w
praktyce, kadry i płace z wykorzystaniem zintegrowanych systemów
informatycznych,

66

- poradnictwo zawodowe, - szkolenia zawodowe: mobilny handlowiec,
ogrodnik terenów zielonych kierowca samochodu ciężarowego kat. C,
operator koparko-ładowarki -szkolenia komputerowe jako uzupełnienie
do szkoleń zawodowych

Ul. M. C. Skłodowskiej 1/1
18-400 Łomża

Własna firma- zawodową
szansą

15.09.2011

Ul. Dąbrowskiego 28/8A
15-872 Białystok

KARIERA 50+ wsparcie
pracowników podlaskich
MŚP

01.10.201131.10.2012

20.09.2011

Ul. Witosa 34
15-660 Białystok

Zainwestuj w siebie

01/11/201130/11/2012

273 398,00 zł

273 398,00 zł

Osoby pracujące, z co najwyżej
wykształceniem
ponadgimnazjalnym, mieszkańcy
powiatu bielskiego (woj.
podlaskie). 10% osoby po 50 r. ż.

Ul. Utrata 2b
16-400 Suwałki

Księgowość wieku się nie
boi. Certfikowane szkolenia
Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce

01/01/201231/12/2012

229 613,73 zł

229 613,73 zł

Osoby pracujące 50+
zamieszkujące powiaty: suwalski i
augustowski

40

Kurs główny księgowy, kurs specjalista ds. kadr z elementami Excela konsultacje wyrównawcze, szkolenie- jak skutecznie przełamywać bariery
równościowe w życiu zawodowym i osobistym, trening umiejętności
interpersonalnych

Kierowca samochodu
Ul. M. Skłodowskiej-Curie
ciężarowego - zawód szansą
15-094 Białystok
na lepszą przyszłość

01.11.201131.05.2013

876 413,04 zł

876 413,04 zł

Osoby pracujące powyżej 21 r. ż.
Posiadających prawo jazdy kat. B,
zamieszkujący powiat białostocki
oraz powiat M. Białystok

120

Kurs prawa jazdy kat.C, kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowcy
posiadającego kat.C

29.08.2011

01.08.2011-30.04.2013

1 666 950,00 zł

Konkurs: 1/POKL/8.1.1/2011
1

WND-POKL.08.01.01-20058/11

2

WND-POKL.08.01.01-20052/11

3

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w
WND-POKL.08.01.01-20- Warszawie (Stowarzyszenie Księgowych
024/11
w Polsce Oddział Okręgowy w
Suwałkach)

29.09.2011

4

WND-POKL.08.01.01-20064/11

29.09.2011

4Progres Maciej Kusiński

Training Group Danuta Gorlewska

CONSOLATOR Kancelaria PrawnoFinansowa Adam Piotr Chociej

357 532,25 zł

5

WND-POKL.08.01.01-20109/11

Fundacja Prawo i Partnerstwo

29.09.2011

Ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

Podnoszenie kwalifikacji
receptą na kryzys - edycja
umiędzynarodowiona

01.10.201130.09.2011

309 470,00 zł

309 470,00 zł

Dorosłe osoby pracujące,
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego

108

Księgowy (zagadnienia z zakresu księgowości międzynarodowej),
specjalista ds. pozyskiwania funduszy, Specjalista ds. marketingu i handlu,
Specjalista ds. Kadr

6

WND-POKL.08.01.01-20020/11

LECHAA CONSULTING Sp. z o. o.

12.10.2011

ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin

HANDEL Z PASJĄ

01.12.201130.11.2012

617 500,00 zł

617 500,00 zł

Dorosłe osoby pracujące,
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego zatrudnione w branży
handlowej

150

Szkolenie profesjonalny handlowiec, warsztaty komunikacji
interpersonalnej, szkolenie organizacja czasu pracy, warsztaty negocjacji.

7

WND-POKL.08.01.01-20- Stowarzysznie Przyjaciół Wydziału Prawa
108/11
Uniwersytetu w Białymstoku

12.10.2011

ul. Mickiewicza 1/300
15-213 Białystok

Profesjonalizacja podlskich
psychoterapeutów. Pakiet
szkoleń standaryzowanych i
podstawowych.

01.10.201131.03.2013

679 385,00 zł

679 385,00 zł

Dorosłe osoby pracujące
zamieszkałe na terenie
województwa podlaskiego

100

Szkolenie z psychoterapii na poziomie zaawansowanym- metodą
Ericksona, szkolenia z psychoterapii na poziomie zaawansowanymmetodą One Brain, szkolenie z psychoterapii na poziomie podstawowym z
wykorzystaniem Metody Interwencji Kryzysowej,

17.10.2011

Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

Akademia Rozwoju
Umiejętności Trenerskich- II
edycja

01.01.201230.06.2013

938 880,18 zł

938 880,18 zł

Dorosłe osoby pracujące
zamieszkałe na terenie
województwa podlaskiego

96

Szkolenie: Trener Umiejętności Społecznych, Trener Biznesu na poziomie
podstawowym oraz zaawansowanym.

260

Szkolenia zawodowe z następujących tematów: szkolenia z zakresu ecommerce, szkolenia z zakresu e-marketingu, szkolenia z zakresu elogistyki, szkolenie z zakresu obsługi profesjonalnych e-narzędzi,
szkolenie z zakresu fotografi reklamowej.

-kurs spawacza,
- Profesjonalny księgowy,
- Kierowca kat. D wraz z kursem przewozu osób,
- Projektant stron www,

8

WND-POKL.08.01.0120-074/11

Białostocka Fundacja Kształcenia
Kadr

9

WND-POKL.08.01.0120-073/11

ATMAX Sp. z o. o.

24.10.2011

Ignatki Osiedle Ul.
Jeździecka 1
16-001 Kleosin

profesjon@lni w siecirozwój kompetencji
podlaskich pracowników
w zakresie e-biznesu

01.01.201231.03.2013

448 883,80 zł

448 883,80 zł

Dorosłe osoby pracujące
zamieszkałe na terenie
województwa podlaskiego ,
pracujące w w sektorze e-biznesu,
m. in. z branż poligraficznej,
fotograficznej,wydawniczej,
muzycznej,filmowej,radiowej,
teleinformatycznej, reklamy i
nowych mediów

10

WND-POKL.08.01.01-20081/11

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES
S.A.

05.10.2011

Ul. Noniewicza 42a
16-400 Suwałki

Ja - profesjonalista

01.11.201130.06.2012

243 529,46 zł

243 529,46 zł

Pracujące osoby dorosłe
zamieszkujące powiaty: suwalski,
sejneński, augustowski

50

11

WND-POKL.08.01.0120-065/11

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny w Białymstoku

05.10.2011

Paleta możliwości

01.10.201131.12.2012

312 835,00 zł

312 835,00 zł

Pracujące osoby dorosłe o
wykształceniu min. średnim
zamieszkujące powiaty:
m.Białystok, powiat białostocki

120

12

WND-POKL.08.01.01-20090/11

Stowarzyszenie Uroczysko

20.10.2011

Ul. Nowy Świat 56
16-030 Supraśl

Opiekunka dziecięca
domowa jako profesjonalny
pracownik po 50 roku życia

01.10.201130.09.2012

197 374,00 zł

197 374,00 zł

Pracujące osoby dorosłe po 50
roku życia

120

Podstawy psychologii dziecka, terapia zajęciowa, pierwsza pomoc,
promowanie podstaw proekologicznych, organizacja czasu wolnego,
gimnastyka (w tym korekcyjna), warsztaty z rozpoznawania i rozwijania
zdolności dziecka (zajęcia taneczne, prace manualne, itp.)

13

WND-POKL.08.01.01-20066/11

04.11.2011

ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

Specjalizacja - motorem
sukcesu zawodowego

01.03.201230.06.2013

455 050,00 zł

Pracujące osoby dorosłe z
powiatów: łomżyński oraz m.
Łomża

90

-Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C lub C+E wraz z
przewozem rzeczy),
-Operator koparkoładowarki,
- Księgowy,
-Specjalista ds. Kadr

Nd

Przeprowadzenie badań społecznych.
Konferencje tematyczne:
1. "Dialog społeczny najlepszym sposobem na rozwiązywanie lokalnych
problemów"
2. "Szansa dla zatrudnienia- promocja dialogu społecznego w
przedsiębiorstwie"
3. "Elastyczne formy pracy w kontekście godzenia życia zawodowego o
prywatnego"
4. "Ustawiczne kształcenie drogą do sukcesu"
Wizyty studyjne. Promocja idei dialogu i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych na regionalnym rynku pracy.

Powiat Łomżyński

Ul. Warszawska 2
15-063 Białystok

455 050,00 zł

-Specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
- Specjalista ds. rachunkowości,
- Asystent ds. rachunkowości,
- warsztaty interpersonalne

Konkurs: 1/POKL/8.1.3/2011

1

WND-POKL.08.01.03-20003/11

Region Podlaski NsZZ "Solidarność"

21.11.2011

Ul. Suraska 1
15-093 Białystok

Rola dialogu społecznego na
01.01.2012- 31.12.2012
szczeblu regionalnym

279 614,08 zł

279 614,08 zł

Regionalne instytucje dialogu
społecznego

Konkurs: 2/POKL/8.1.2/2011

1

2

3

4

WND-POKL.08.01.02-20021/11

WND-POKL.08.01.02-20009/11

WND-POKL.08.01.02-20043/11

WND-POKL.08.01.02-20040/11

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Consultor Sp. z o.o.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

19.01.2012

17.01.2012

26.01.2012

20.01.2012

Ul. Piłsudskiego 32/103
10-578 Olsztyn

Ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
20-325 Lublin

Ul. Pogodna 63/1 15-365
Białystok

Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

GOTOWI NA ZMIANY wsparcie
dla kobiet i mężczyzn
odchodzących
z rolnictwa

Lepsza przyszłość

01.02.2012-30.11.2012

01.02.2012-30.11.2012

Nowy START - szkolenia i
doradztwo dla osób
01.02. 2012-30.06.2013
odchodzących z rolnictwa

PWP - ZIELONE
HORYZONTY - Podlaska
Trasa Dziedzictwa
Kulturowego kierunkiem
reorientacji zawodowej na
obszarach wiejskich

01.01.2012-30.06.2013

396 660,00 zł

750 085,00 zł

1 373 978,89 zł

1 238 428,00 zł

396 660,00 zł

Dorosłe osoby (max. 76 M, min.
4 K) prowadzące działalność
rolniczą (rolnicy lub domownicy)
z zamiarem podjęcia pracy poza
rolnictwem zamieszkałe w woj.
podlaskim w gminach: wiejskich,
wiejsko-miejskich lub miastach
do 25 tys. mieszkańców z
wykształceniem min.
podstawowym

750 085,00 zł

Osoby (75 K, 75 M) ochodzące z
rolnictwa z obszaru woj.
podlaskiego ubezpieczone w
KRUS, gotowe do podjecia
zatrudnienia w co najmniej
połowie wymiaru czasu

1 373 978,89 zł

1 238 428,00 zł

Osoby ochodzące z rolnictwa
(rolnicy i domownicy, w tym 270
K) ubezpieczone w KRUS
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego

Osoby ubezpieczone w KRUS
(rolnicy i domownicy, 50% K i
50% M, min. 20% osób 50+, min.
50% rolników bez wykształcenia
średniego) zamieszkałe na terenie
woj. podlaskiego wykonujące
działalność rolniczą, składające
oświadczenie o zamiarze podjęcia
zatrudnienia poza rolnictwem lub
podjęcia pozarolniczej
działalności gospodarczej

80

150

540

364

Szkolenie operator/ka koparko-ładowarki,
Szkolenie kierowca samochodu ciężarowego,
Szkolenie sprzedawca z prawem jazdy kat. B,
Szkolenie spawacz metodą TIG,
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
Tworzenie indywidualnych planów działania (analiza kwalifikacji i
doświadczeń zawodowych, działania możliwe do zrealizowania przez
pośrednictwo pracy itp.)

Usługi doradcze (Indywidualne doradztwo z IPD, Indywidualne
doradztwo z pośrednikiem pracy)
Szkolenia zawodowe:
Sprzedawca,
Magazynier/ka,
Opiekun/ka dziecka,
Monter/ka urządzeń energii odnawialnej,
Monter/ka Ociepleń budynków

Doradztwo zawodowe (Nabycie umiejetności n.t poruszania się po rynku
pracy, informacja n.t ZMP, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, CV,
przygotowanie IPD Szkolenia:
Prowadzenie ekologicznej agroturystyki,
Kucharz regionalny,
Opiekun osób starszych z masażem,
Ogrodnik terenów zielonych,
Spawanie metodą MIG/MAG,
Magazynier z obsługą wózków widłowych,
Pracownik administracyjno -biurowy z obsługą kasy fiskalnej

Poradnictwo zawodowe IPD - Nowy plan (przygotowanie IPD dla każdej
z osób, Sesje Zielonej Gospodarki oraz Elastycznych Form Pracy)
Szkolenia zawodowe - nowy zawód:
Szkolenia kulinarne:
Kucharz małej gastronomii - produkt regionalny,
Kucharz malej gastronomii - produkt ekologiczny,
Szkolenia transportowe:
Kierowca autobusu (kat. D, D1+E) przygotowujące do przewozu
turystów oraz sprzętu wodno/rowerowego na naczepach,
Edukator ekologiczny - specjalizacja organizator ekologicznej turystyki
wiejskiej,
Szkolenia opiekuńcze i rehabilitacyjne:
Opiekun osoby starszej,
Edukator ekologiczny - specjalizacja animator kultury ekologicznej,
Szkolenia budowlane:
Monter ociepleń budynków,
Monter urządzeń energii odnawialnej,
Szkolenia indywidualne:
Instruktor jazdy konnej,
Florysta,
Piekarz
Wsparcie zatrudnienia:
4Dni Otwarte (festyny),
Mapa PTDK

5

6

7

8

WND-POKL.08.01.02-20036/11

WND-POKL.08.01.02-20030/11

OPEN Education Group Sp. z o. o

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe

WND-POKL.08.01.02-20- Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju
027/11
Terytorialnego

WND-POKL.08.01.02-20033/11

Training Group Danuta Gorlewska

16.01.2012

17.01.2012

17.01.2012

26.01.2012

NOWY PLAN - NOWY
ZAWÓD 2 - szkolenia i
doradztwo dla osób
Ul. Modlińska 1 lok. 210 15odchodzących z rolnictwa w 01.01.2012-31.12.2012
066 Białystok
kierunku kluczowych
zawodów i zielonych miejsc
pracy

Ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

Ul. Zambrowska 18
16-001 Kleosin

Ul. Wincentego Witosa 34
15-660 Białystok

BĄDŻ AKTYWNY szkolenia dla osób
odchodzących z rolnictwa

01.01.2012-30.09.2013

Partnerski System
Zarządzania Zmianą
01.03.2012-30.09.2013
Gospodarczą na Obszarach
Natura 2000

Otwarci na zmiany

01.02.2012-31.08.2013

396 870,00 zł

963 711,64 zł

536 178,96 zł

454 828,00 zł

396 870,00 zł

Rolnicy i domownicy (min. 38 M)
ubezpieczeni w KRUS
zamieszkali na terenach wiejskich
woj. podlaskiego wykonujący
dzialalność rolniczą gotowi do
podjęcia zatrudnienia poza
rolnictwem lub pozarolniczej
działalności gospodarczej

963 711,64 zł

Osoby (65 K, 55 M)aktywne
zawodowo zamieszkałe na terenie
powiatu sokólskiego, w
szczególności w gminach: Janów,
Korycin, Suchowola, Dąbrowa
Białostocka (70%)

536 178,96 zł

Podmioty uczestniczące w
procesie zarządzania zmianą
gospodarczą: przedsiębiorcy,
partnerzy społeczni, samorządy
gospodarcze i zawodowe,
jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje rynku
pracy, społeczność lokalna,
organizacje pozarządowe,
posiadające siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terenie woj.
podlaskiego w powiatach:
białostockim, sejneńskim,
sokólskim i suwalskim oraz
miasatch: Białystok i Suwałki

454 828,00 zł

Osoby (48 K, 24 M, min. 20% w
wieku 50+ i do 25 r.ż, min. 50%
osób z wykształceniem z średnim
lub niższym) odchodzące z
rolnictwa ubezpieczone w KRUS
(rolnicy i domownicy) mieszkańcy
gmin wiejskich, wiejsko-miejskich
lub miast do 25 tys., mieszkańcy
woj. podlaskiego z powiatów:
hajnowskiego, białostockiego

72

120

150

72

Szkolenia "ZIELONE MIEJSCA PRACY" – transport + język angielski:
Prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób,
Szkolenie z języka angielskiego
Szkolenia z zakresu GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ + język angielski:
Nowoczesny Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
Szkolenie z języka angielskiego,
Szkolenia z zakresu OBSŁUGI BIUROWO - ADMINISTRACYJNEJ +
język angielski:
Kurs Pracownika Biurowego,
Kurs Obsługi Sekretariatu,
Szkolenie z języka angielskiego,
Indywidualne Plany Działań:
Warsztaty Rynku Pracy,
Wybór Zawodu,
Wejście na rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia

Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne:
Doradztwo indywidualne,
Warsztaty grupowe
Szkolenia zawodowe (branża turystyczna):
Specjalista ds. gastronomii (kucharz)
Pracownik recepcji + Prawo jazdy kat. B
Szkolenia zawodowe (handel):
Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B,
Sprzedawca magazynier (z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej)
Szkolenia zawodowe (branża transportowa):
Kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
Operator koparko-ładowarki

Diagnoza lokalnego potencjału i uwarunkowań rozwojowych dwóch
obszarów funkcjonalnych: Puszczy Knyszyńskiej, Pojezierza Suwalskiego,
Stworzenie Lokalnego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą
(Opracowanie 2 Lokalnych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą,
powołanie partnerstw lokalnych, wsparcie merytoryczne),
Upowszechnienie implikacji zmiany gospodarczej dla obszarów Natura
2000 (platforma elektroniczna poświęcona prezentacji zagadnień
związanych z warunkami gospodarowania na terenach Natura 2000,
publikacja poświęcona metodom zarządzania zmianą gospodarczą)

Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne),
Szkolenia:
Komputerowe,
Ogrodnik terenów zielonych,
Mobilne usługi cateringowe ze specjalnością artysta słodkości (organizator
usług cateringowych + kierowca samochodu osobowego),
Kierowca samochodu ciężarowego kat. C,
Operator koparko-ładowarki,
Kierowca autobusu

9

10

11

12

13

WND-POKL.08.01.02-20015/11

WND-POKL.08.01.02-20014/11

WND-POKL.08.01.02-20042/11

WND-POKL.08.01.02-20025/11

WND-POKL.08.01.02-20016/11

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich

LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

Podlaska Izba Rolnicza

Consultor Sp. z o.o.

CONSOLATOR Kancelaria PrawnoFinansowa Adam Piotr Chociej

26.01.2012

26.01.2012

31.01.2012

01.02.2012

01.02.2012

Ul. Sukiennicza 6/1
87-100 Toruń

Ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin

Ul. Porosły 36d
16-070 Choroszcz

Ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
20-325 Lublin

INNA ROLA - Nowe
kariery zawodowe dla osób
z sektora rolniczego w
02.01.2012-30.06.2013
zachodnich powiatach
Podlasia

NOWA ROLA

01.01.2012-30.11.2012

Nowe umiejętności sposobem na sukces i szansą 02.01.2012-31.03.2013
na lepsze jutro

EKO - zawód dla rolnika

01.02.2012-31.03.2013

Ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 Zawód kierowcy alternatywą
01.03.2012- 31.01.2013
15-094 Białystok
dla rolnika

604 522,20 zł

913 036,20 zł

314 003,10 zł

770 480,00 zł

721 029,00 zł

604 522,20 zł

Rolnicy i ich domownicy (35K,
25 M) zamieszkali w 4
zachdonich powiatach woj.
podlaskiego: grajewskim,
kolneńskim, łomżyńskim i
zambrowskim odchodzący z
rolnictwa o wykształceniu min.
podstawowym lub gimnazjalnym

60

Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy,
Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne,
Szkolenia przekwalifikujące:
Kierowca kat. D - transport zbiorowy (kurs kierowca kat. D, +
uprawnianie na przewóz osób + kurs j. obcego),
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (szkolenie + zajęcia komputerowe),
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (szkolenie + kurs
kierowca kat. B), Pracownik biurowy (szkolenie + zajęcia komputerowe),
Opiekun osób zależnych (szkolenie + kurs języka obcego)

Doradztwo zawodowe indywidualne,
Warszaty kompetencji społecznych (skuteczna komunikacja, budowanie
własnego wizerunku, asertwność, walka ze stresem),
Szkolenia zawodowe:
Monter urządzeń energii odnawialnej,
Projektant/ka -pielęgniarz/ka terenów zielonych,
Organizator/ka usług cateringowych,
Pracownik gastronomii,
Internetowa obsługa sprzedaży,
Ekspedienet/ka w punkcie usługowym z obsługą kasy fiskalnej,
Warsztaty językowe (język angielski)

913 036,20 zł

Rolnicy lub domownicy (w tym
83 K) ubezpieczeni w KRUS z
woj. podlaskiego zamieszkujący
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie
oraz miasta do 25 tys.
mieszkańców, którzy wykonują
działalność rolniczą i chcą podjąć
zatrudnienie poza rolnictwem

314 003,10 zł

Rolnicy i domownicy (20 K, 50
M, min. 10 kobiet po 50 r.ż, min.
10 osób do 25 r.ż) ubezpieczeni
w KRUS zamieszkujący na
terenie woj. podlaskiego w
gminach wiejskich, miejskowiejskich, miastach do 25 tys.
mieszkańców wykonujący
działalność rolniczą mający
zamiar podjać zatrudnienie poza
rolnictwem lub podjąć
pozarolniczą dzuiałalność
gospodarczą

770 480,00 zł

Osoby aktywne zawodowo (42K ,
48M). Ubezpieczone w KRUS
i/lub ich domownicy
zamieszkujacy w gminie wiejskiej
i/lub miejsko-wiejskiej i/lub w
mieście do 25 tys. mieszkańców z
woj. podlaskiego, którzy
wykonują dzialalność rolniczą
oraz zamierzają podjąć
zatrudnienie w obszarach
niezwiązanych z rolnictwem i/lub
zamierzają podjąć pozarolniczą
działalność gospodarczą

90

Doradztwo zawodowe (Indywidulane usługi doradcze -predyspozycje
zawodowe, ścieżka kariery zawodowej, stworzenie IPD dla uczestnika),
Warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej, Warsztaty
z zakresu autoprezentacji i poszukiwania pracy, Szkolenia zawodowe:
EKO-turystyka Rękodzieło artystyczne, Rzeżba w drewnie, Produkcja i
promocja drewnianych mebli ludowych, Zielarstwo

721 029,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa
(8K i 92 M), posiadające prawo
jazdy kat.B i mające powyżej 21
roku życia, zamieszkujące na
terenie woj. podlaskiego, w tym
min. 50 osób (4K,46 M)
zamieszkujących tereny wiejskie

100

Spotkania z doradcą zawodowym i warsztaty motywujące, Kurs prawa
jazdy kat. C, Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowcy posiadającego kat.C

150

70

Poradnictwo zawodowe (Poradnictwo indywidualne IPD, Poradnictwo
indywidualne Wejście na Rynek Pracy),
Szkolenia zawodowe:
Sprzedawca,
Pilarz,
Kierowca operator wózków jezdniowych,
Operator koparko-ładowarki,
Robotnik budowlany

14

WND-POKL.08.01.02-20034/11

Archidiecezja Białostocka (Zakład
Handlowo -Produkcyjno - Usługowy
DYNAMIS)

15

WND-POKL.08.01.02-20039/11

Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

03.02.2012

Ul. Gen. W. Andersa 38
15-113 Białystok

16

WND-POKL.08.01.02-20038/11

Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

03.02.2012

Ul. Gen. W. Andersa 38
15-113 Białystok

17

18

19

WND-POKL.08.01.02-20028/11

WND-POKL.08.01.02-20013/11

WND-POKL.08.01.02-20032/11

Biuro doradczo-szkoleniowe APLIKON
Marcin Drewnowski

Fundacja na rzecz integracji zawodowej,
społecznej oraz rozwoju
przedsiębiorczości VIA

Regionalny Związek
Rolników, Kółek i
Organizacji
Rolniczych w Łomży

02.02.2012

Ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

07.02.2012

22.02.2012

05.03.2012

Ul. Rynek Piłsudskiego 57
18-200 Wysokie
Mazowieckie

Ul. Berlinga 10
15-814 Białystok

Ul. Nowogrodzka 31
18-400 Łomża

01.02.2012-28.12.2012

498 486,96 zł

498 486,96 zł

Osoby dorosłe (8K, 80M)
odchodzące z rolnictwa ,
zamieszkałe na terenach wiejskich
powiatów białostockiego,
bielskiego, monieckiego i
sokólskiego

Do nowej roli - reorientacja
zawodowa kobiet
01.08.2012-31.05.2013
odchodzących z rolnictwa

458 610,00 zł

458 610,00 zł

Kobiety pracujące w rolnictwie
zamieszkujące obszary wiejskie,
powiaty: suwalski, sejneński i
łomżyński

90

Szkolenia: Opiekunka dziecięca - doradztwo, warsztaty, szkolenie
zawodowe; Ogrodnik terenów zieleni z prawem jazdy kat. B - doradztwo,
warsztaty, szkolenie zawodowe; Pracownik biurowy z obsługą komputera

612 411,00 zł

612 411,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa
(60K, 60M) zamieszkałe w
gminach wiejskich, wiejskomiejskich i miastach do 25 tys.
mieszkańców w woj. podlaskim

120

Operator maszyn budowlanych - doradztwo, warsztaty, kurs;
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - doradztwo, warsztaty,
szkolenie zawodowe; Kierowca samochodów ciężarowych - prawo jazdy
kat. C+E - doradztwo, warsztaty, kurs; Nowoczesny sprzedawca z obsługą
komputera i kasy fiskalnej - doradztwo, warsztaty, szkolenie zawodowe

965 294,00 zł

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS i
ich domownicy zamieszkujący na
terenie woj. podlaskiego w gminie
wiejskiej, miejsko-wiejskiej, w
mieście do 25 tys. mieszkańców,
wykonujący działalność rolniczą
oraz zamierzający podjąć
zatrudnienie poza rolnictwem lub
podjąć pozarolniczą działalność
gospodarczą

300

Poradnictwo zawodowe i Warsztaty Rynku Pracy, Szkolenia: Krawiec,
Kosmetyczka, Rzeźnik-wędliniarz, Florysta, Asystent ds. księgowości,
Cukiernik, Opiekunka środowiskowa, Pozostali pracownicy biurowi,
Kierowca operator wózków jezdniowych, Kierowca samochodu
ciężarowego (prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona)

1 036 894,25 zł

Osoby aktywne zawodowo (75K,
60M) odchodzące z rolnictwa
zamieszkałe w powiecie
białostockim (45 osób),
sokólskim (45 osób),
augustowskim (45 osób)

135

Indywidualne doradztwo zawodowe; Szkolenia zawodowe: "Podstawy
księgowości małych podmiotów gospodarczych z elementami kadr i płac",
"Florysta z decoupage z elementami przedsiębiorczości", "Technolog
robót wykończeniowych - budownictwo pasywne", "Pracownik
recepcji/rejestracji medycznej", "Kucharz/rka małej gastronomii,
"Operator koparki"; Warsztaty kompetencji kluczowych i
psychospołecznych : szkolenia z zakresu obsługi komputera z certyfikatem
ECDL START, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening
umiejętności psychospołecznych

153 892,00 zł

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS i
ich domownicy
(25K, 5M) zamieszkali w woj.
podlaskim w gminie
wiejskiej ,miejsko-wiejskiej, w
mieście do 25 tys.
mieszkańców z woj. podlaskiego,
którzy wykonują
działalność rolniczą oraz
zamierzają podjąć
zatrudnienie poza rolnictwem

30

Poradnictwo zawodowe i Warsztaty Rynku Pracy, Szkolenia:
opiekun dzienny

Konkretny fach przepustką
na rynku pracy

Nowy zawód - nowe
możliwości

Szkolenia drogą po nowy
zawód

Nowe perspektywy

Opiekun dzienny szansą na nowy zawód

01.08.2012-30.06.2013

01.07.2012-31.12.2013

01.02.2012-31.10.2012

01.07.2012- 31.12.2012

965 294,00 zł

1 036 894,25 zł

153 892,00 zł

88

Indywidualne doradztwo zawodowe, Szkolenia zawodowe: spawacz
metodą MAG-135, malarz /tapeciarz, posadzkarz/glazurnik, operator
wózków jezdniowych

Konkurs: 2/POKL/8.1.1/2011

1

2

3

WND-POKL.08.01.01-20166/11

WND-POKL.08.01.01-20171/11

Polskie Centrum Edukacji i Analiz
"ORDO" Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES
S.A. w Suwałkach

WND-POKL.08.01.01-20T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
170/11

26.01.2012

30.01.2012

26.01.2012

4

WND-POKL.08.01.01-20128/11

Tomas Consulting T. Perkowski Sp. j.

30.01.2012

5

WND-POKL.08.01.01-20177/11

POLBUD S.A.

19.01.2012

Ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok

Ul. T. Noniewicza 42A
16-400 Suwałki

Ul. Malmeda 1
15-440 Białystok

Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39 A
15-111 Białystok

Ul. Franciszka Żwirki i
Stanisława Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski

Internetowe narzędzia
wsparcia przedsiębiorstw

Pracownik profesjonalista profesjonalna firma

Inwestuj w kadry

01.02.2012-31.03.2013

01.02.2012-31.01.2013

01.02.2012-30.09.2013

328 000,00 zł

361 520,30 zł

349 840,95 zł

328 000,00 zł

Osoby zamieszkałe na terenie
woj.podlaskiego (70 K, 50 M)
pracujace w mikro, małych i
średnich przedsiębiorstwach
działąjących na terenie woj.
podlaskiego w branżach:
przetwórstwo przemysłowe,
dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami,
rekultywacja, budownictwo,
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne, transport i gosp.
magazynowa, rolnictwo,
leśnictwo, działalność
finanansowa i ubezpieczeniowa,
działalność profesjonalana,
naukowa, techniczna

361 520,30 zł

Osoby pracujące (45K, 40 M) z
powiatów: suwalskiego,
augustowskiego, sejneńskiego
zatrudnione w branżach:
przetwórstwo przemysłowe,
dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami,
rekultywacja, budownictwo,
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne, transport i gosp.
magazynowa, rolnictwo,
leśnictwo, działalność
finanansowa i ubezpieczeniowa,
działalność profesjonalana,
naukowa, techniczna

349 840,95 zł

Pracownicy firmy Bison-Bial
Oddział w Białymstoku (26K i
289M) z przedziału wiekowego
20-60 lat i 30M z odzidzłu w
Bielsku Podlaskim, z przedziału
wiekowego 20-55 lat,
zamieszkujący woj. podlaskie

120

85

345

Kompetentny pracownik
PPHU Arka-Druk Artur
Bach

01.02.2012-31.07.2012

110 210,00 zł

110 210,00 zł

17 pracowników i właściciel
firmy Arka Druk zamieszkujący
na ternie woj. podlaskiego

18

Wzrost kompetencji
pracowników firmy
POLBUD

01.01.2012-30.06.2013

491 283,00 zł

491 283,00 zł

Pracownicy firmy POLBUD (w
tym 33 kobiety, 12 osób po 50
r.ż.) kórzy są mieszkańcami woj.
podlaskiego

79

Szkolenia:
Komputery w mojej firmie - tworzenie infrastruktury infromatycznej
firmy,
Biznes w internecie - tworzenie stron www (m.in. w oparciu o bezpłatne
narzedzia internetowe), cloud computing, sprzedaż i zakupy on-line (efaktura, katalogi elektroniczne, e-zamówienia, e-aukcje), Biznes w
komórce - wykorzystanie telefonu komórkowego do internetu mobilnego
do zarządzania firmą,
Promocja w internecie narzędzia, promocja produktów, marketing w wyszukiwarkach, kody
mobilne,
Obsługa finansów i zasobów firmy (system informatyczny typu ERP),
Zarządzanie czasem w firmie (aplikacje internetowe i mobilne do
zarządzania czasem, metodyka GTD),
Komunikacja z administracją (e-administracja, e-prawo, e-podatki),
Informatyczne zarządzanie projektami w MŚP

Kurs prawa jazdy kat. D i kurs na przewóz osób,
Kurs prawa jazdy kat. C, C+E i wstępna przyspieszona kwalifikacja na
przewóz rzeczy,
Kurs operatora koparko-ładowarki,
Kurs Barista,
Kurs Kadry, płace, ZUS,
Kurs Masaż klasyczny, akupresura

Szkolenia techniczne:
Operator centrów frezarsko-wiertarskich,
Operator szlifierek OSN,
Operator tokarek OSN,
Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
Podstawy konstrukcji i technologii obróbki skrawaniem,
Szkolenia graficzne:
Solid Works,
Grafika komputerowa
Szkolenia biznesowe:
Zarządzanie finansami i controlling,
Zarządzanie zasobami ludzkimi i planowanie strategiczne,
Logistyka
Szkolenie biurowe: Obsługa MS Excel

Szkolenia:
Obsluga programów graficznych,
Skuteczna sprzedaż,
Komunikacja i współpraca,
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem,
Zarządzanie zespołem,
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Kurs językowy - język angielski
Szkolenia:
Blok prawny,
Blok PM,
Blok finanasowo-księgowo-kadrowy,
Blok Inżynieria Budowlana - nowe technologie,

6

7

8

9

10

WND-POKL.08.01.01-20141/11

Lingua Edyta Sylwia Jasińska

WND-POKL.08.01.01-20- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z
164/11
o.o.

WND-POKL.08.01.01-20158/11

WND-POKL.08.01.01-20159/11

WND-POKL.08.01.01-20122/11

Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o

"CONSTANS" Bogumił Klimiuk

Electrum Sp. z o. o.

19.01.2012

31.01.2012

26.01.2012

19.01.2012

19.01.2012

Ul. Niemeńska 132
15-161 Białystok

Ul. Elektryczna 1/315
15-080 Białystok

Znajomość języków obcych
szansą na wzrost
konkurencyjności podlaskich 01.07.2012-30.06.2014
przedsiębiorstw i ich
pracowników. Edycja III.

Akademia bankowca

Ul. Składowa 7
15-399 Białystok

Akademia umiejętności
KPK Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 58
17-200 Białystok

KOMPETENTNY
PRACOWNIK podnoszenie kompetencji
pracowników dużych
przedsiębiorstw woj.
podlaskiego

ul. Watykańska 13 15-638
Białystok

Akademia rozwoju
kompetencji zawodowych
pracowników Electrum

02.01.2012-31.07.2012

01.01.2012-30.06.2013

02.01.2012-31.12.2013

02.01.2012- 31.12.2013

578 939,40 zł

165 378,00 zł

194 572,40 zł

751 658,00 zł

430 030,00 zł

489 655,40 zł

Pracownicy (75 K, 25 M) 100
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z siedzibą na
terenie woj. podlaskiego

150

Szkolenie z języka angieleskiego z praktycznymi elementami języka
biznesowego, czy języka wykorzystywanego w miejscu pracy
Szkolenie z języka rosyjskiego z praktycznymi elementami języka
biznesowego, czy języka wykorzystywanego w miejscu pracy

165 378,00 zł

Pełnoletni pracownicy (82 K i 24
M) 3 średnich przedsiębiorstw:
Banku Sółdzielczego w Brańsku,
Podlasko-Mazurskiego Banku
Spółdzielczego w
ZabłudowieWAWAQweee,
Banku Spółdzielczego w Sokółce
zatrudnieni w tych firmach na
podstawie umowy o pracę
zamieszkujący w woj. podlaskim

106

Szkolenie z technik sprzedaży i obsługi klienta,
Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich

194 572,40 zł

Pracownicy KPK Sp. z o.o.
zamieszkujący woj. podlaskie (w
tym wszystkie zatrudnione
kobiety tj. 28)

314

Szkolenia:
Zarządzanie zespołem,
Obsługa klienta i budowanie relacji z pasażerem,
Topografia miasta,
Likwidowanie szkód komunikacyjnych,
Bezpieczeństwo jazdy,
Pierwsza pomoc,
Trening jazdy ekonomicznej,
Metodyka prowadzenia szkoleń/instruktażu,
Obsługa klienta i budowanie relacji z klientem,
Naprawa zawieszenia,
Naprawa skrzyni biegów,
Obsługa urządzeń technicznych z bogatym wyposażeniem,
Naprawa silników,
Naprawa układów ogrzewania,
Naprawa klimatyzacji,
Naprawa układów hamulcowych,
Obsługa MS Office,
Obsługa MS Excel

751 658,00 zł

Pracownicy (44 K, 76 M) dużych
przedsiebiorstw z woj.
podlaskiego (SAMASZ, AC,
Cezar, KAN) zatrudnieni na
umowę o pracę i zamieszkali na
terenie woj. podlaskiego

120

Szkolenia:
"Akademia Zarządzania",
"Akademia Językowa",
"Akademia Bezpiecznej Jazdy"

50

Rozwój kompetencji menedżerskich:
Akademia Strategicznego Przywództwa
Zarządzanie - II poziom zaawansowania
First Time Manager
Project Management
Rozwój kompetencji technicznych:
Projektowania i uruchomienia instalacji
Technologii informatycznych
Rozwój komeptencji językowych
Rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych

430 030,00 zł

50 pracowników firmy Electrum
zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, zamieszkujących
na obszarze woj. podlaskiego

11
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Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku

12

WND-POKL.08.01.01-20134/11

13

WND-POKL.08.01.01-20- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z
165/11
o.o.

14

WND-POKL.08.01.01-20132/11

15

WND-POKL.08.01.01-20160/11

Tomas Consulting T. Perkowski Sp. j.

ADAMPOL S.A.

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

26.01.2012

Ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Szkolenia doskonalące
kompetencje pracownicze 02.01.2012-31.10.2013
kadr dużych przedsiębiorstw

999 973,71 zł

979 173,96 zł

Pracownicy dużych firm z branży
transport i gospodarka
magazynowa: PKS Białystok SA i
Arhelan Burzyńscy SJ zamieszkali
na terenie woj. podlaskiego

574

Szkolenia PKS Białystok SA:
Zamówienia publiczne,
Tajemnica handlowa
Pierwsza pomoc i nadzór nad bezpieczeństwem w miejscu pracy,
Obsługa klienta z elementami negocjacji,
Skuteczna komunikcja,
Kierowanie zespołem,
Budowanie wizeunku firmy,
Obsluga komputera,
Cykl 3 finansowo-księgowych;
Szkolenia Arhelan:
Komunikacja interpersonalna,
Zarządzanie personelem,
Motywowanie pracowników,
Skuteczny coaching w zarządzaniu,
Trening praktycznych umiejętności kierowniczych,
Zarządzanie w procesie sprzedaży,
Standardy w obsłudze klienta,
Zarządzanie w sytuacjach zmiany,
Ocena pracownicza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych, organizacja
czasu pracy

02.02.2012

Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39 A
15-111 Białystok

Wzrost kwalifikacji
pracowników Pronar Sp. z
o.o.

01.02.2012-30.04.2013

401 220,00 zł

401 220,00 zł

Pracownicy firmy Pronar Sp. z
o.o. zamieszkujący na terenie woj.
Podlaskiego

290

Szkolenia "miękkie":
Techniki sprzedaży i negocjacje handlowe,
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Zarządzanie projektami,
Zarządzanie produkcją;
Szkolenie zawodowe:
Spawacz MIG/MAG
Spawacz TIG
Operator wózka jezdniowego
Operator suwnicy sterowanej z poziomu roboczego
Operator obrabiarek CNC

03.02.2012

Ul. Ciołkowskiego 2/2a lok.
106
15-245 Białystok

Doradztwo w zakresie
zarządzania zasobami
ludzkimi w Kombinacie
Budowlanym sp. z o.o

02.05.2012-31.12.2012

109 940,00 zł

72 940,00 zł

Kombinat Budowlany sp. z o.o
(średnie przedsiębiorstwo)

_

Doradztwo w zakresie tworzenia i wartościowania opisów stanowisk
pracy

06.02.2012

Ul. Usługowa 3 15-221
Zaścianki

Dobra inwestycja podnoszenie kwalifikacji
zawodowcyh pracowników
firmy ADAMPOL SA

514 100,40 zł

Pracownicy (50 K, 170 M)
ADAMPOL SA zatrudnieni na
podstawieumowy o pracę,
zamieszkali na terenie woj.
podlaskiego

220

Szkolenia dla kadry zarządzającej: Zarzadzanie ZZL, Zarządzanie
strategiczne, Komunkacja w językach obcych; Szkolenia dla kadry
administracyjnej: Kadrowo-księgowe aspekty prawne, technologia
informatyczna, komunikacja w językach obcych, Szkolenia dla kadry
wykonawczej: Bezpieczeństwo na dordze, Szkolenia sprzedażowe,
Obsługa programów komputerowych

148 270,00 zł

7 MMŚP prowadzących
działalność związaną z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, posiadających
jednostkę org. w woj. podlaskim:
HASS H.A.Z Wasiluk sp. jawna:
hotel "Podlasie", Karczma "Upita"
A. Sobolewski, Dom Nauczyciela
- hotel "Logos", ECEBE Sp. z
o.o. -hotel "Wojciech", Cristal sp.
z o.o. - hotel "Cristal", Probart sp.
z o.o. - hotel "Villa Tradycja,
ZPD Sochonie Piotr Pytasz,
Ośrodek "Sosenka" i ich 30
pracowników (21K i 9 M) kadry
zarządzającej, obsługi, kuchni

30

Szkolenie dla kadry zarządzającej: Marketing, Zarządzanie, Finanse
Szkolenie dla pracowników obsługi: komunikacja interpersonalna,
sprzedaż i promocja usług gastronomicznych, optymalizacja procesu
obsługi klienta, wykorzystanie komunikacji marketingowej w relacji z
klientem, zastosowanie praktycznych narzędzi i technik w obsłudze
klienta, komunikacja z agresywnym konsumentem, rola asertywności w
obsłudze klienta;
Szkolenie dla pracowników kuchni- dla szefa kuchni i podległego
personelu szkolenie teoretyczne: trendy i innowacje we wspólczesnej
sztuce kulinarnej, szkolenie praktyczne (nauka i pokaz gotowania w wersji
"live" w restauracji)

06.02.2012

Ul. Piłsudskiego 32/103
10-578 Olsztyn

"Sukces biznesowy w
sektorze usług
gastronomicznych"

01.01.2012-31.12.2013

01.02.2012 - 30.09.2012

606 752,40 zł

148 270,00 zł

16

17
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EC Euro Consulting Sp. z o.o.

WND-POKL.08.01.01-20- Consolator Kancelaria Prawno-Finansowa
Adam Piotr Chociej
124/11

18

WND-POKL.08.01.01-20138/11

LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

19

WND-POKL.08.01.01-20145/11

American Systems Sp. z o.o.

20

WND-POKL.08.01.01-20139/11

21

WND-POKL.08.01.01-20121/11

Consultor Sp. z o.o.

Navigator International Sp. z o.o

6.02.2012

Ul. Piłsudskiego 32/103
10-578 Olsztyn

07.02.2012

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
B
15-094 Białystok

"Certyfikator energetyczny 01.02.2012-31.07.2012
uprawnienia z przyszłością"

Kompetentny pracownik
Banku Spółdzielczego !

01.03.2012-28.02.2013

164 190,00 zł

514 989,76 zł

164 190,00 zł

18 konkretnych MMŚP
posiadajacych jenostkę
organizacyjna w woj. podlaskim,
m.in. "Projektor"
RenataKuczyńska Suwałki, Biuro
Projektowe Siebiesiuk Architects
Białystok, P.R.EiB "MIPA" L.
Stankiewicz Białystok i ich 20
pracowników

20

Szkolenia ogólne: Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, Szkolenie
"Odnawialne źródła energii"

416 907,39 zł

Pracownicy zatrudnieni w 12
bankach spółdzielczych
działąjących w sektorze:
działalność finansowa i
ubezpieczeniowa (2 małych i 10
średnich przedsiębiorstwach)

84

Szkolenia z zakresu wiedzy bankowej;
Szkolenia praktyczne z technik sprzedaży

150

Szkolenia: Sprzedaż, Zarządzanie pesonelem, Nowoczesne Zarządzanie,
Warsztaty kompetencyjne (wzmocnienie samooceny, sposoby walki ze
stresem, skuteczna komunikacja, praca zespolowa), Indywidualne
doradztwo - Coaching

08.02.2012

Ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin

Akademia zarządzania

01.03.2012-31.01.2013

608 137,00 zł

608 137,00 zł

Przedsiębiorcy i ich pracownicy
(min. 55% K) MŚP (70 mikro, 10
małych, 5 średnich) w branżach:
przetwórstwo przemysłowe,
dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz
działalność związana z
rekultywacją, budownictwo,
działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, transport i
gospodarka magazynowa,
rolnictwo, lesnictwo, dzialalność
finansowa i ubezpieczeniowa,
działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, z obszaru
woj. podlaskiego

08.02.2012

Ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno

Fundament sukcesu

01.03.2012-31.12.2012

759 952,00 zł

759 952,00 zł

Przedsiębiorcy i pracownicy (54
K, 216 M) mikro i małych
przedsiębiorstw mający siedzibę
na terenie woj. podlaskiego/
zamieszkujący woj. podlaskie

270

Szkolenie z zakresu kosztorysowania, Szkolenie z zakresu warunków
kontraktowych FIDiC dla początkujących oraz zaawansowanych,
Szkolenie z zarządzania budową wg FIDiC, Szkolenie z prawa zamówień
publicznych

09.02.2012

Ul. Droga Męczenniów
Majdanka 74
20-325 Lublin

Wykwalifikowany
pracownik - przyszłość
przedsiębiorstwa

562 937,00 zł

81 przsedsiębiorstw sektora MŚP
działających w branży
budownictwo i ich pracownicy z
obszaru woj. podlaskiego, 60%
117 osób z mikro, 78 osób z
małych przedsiębiorstw

195

Szkolenia ogólne: AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania;
Kosztorysowanie robót budowlanych, Uprawnienia energetyczne

448 713,00 zł

70 przedsiębiorstw z branży
budownictwo należących do
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw i ich
pracowników kadry zarzadzającej
z max. średnim wykształceniem

100

Technologie produkcyjne przyjazne środowisku
Elastyczne formy zatrudnienia
Zarządzanie zasobami ludzkimi

09.02.2012

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Nowoczesne budownictwo

01.03.2012-28.02.2013

01.07.2012-31.05.2013

562 937,00 zł

448 713,00 zł

22

23

WND-POKL.08.01.01-20129/11

WND-POKL.08.01.01-20125/11

KDK Info spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

AKME Consulting Krzysztof Pikor

24

WND-POKL.08.01.01-20181/11

Ośrodek Doradztwa i Treningu
Kierowniczego

25
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Rosti Polska sp. z o.o.

26

WND-POKL.08.01.01-20143/11

WYG International
Sp. z o. o.

27
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2Bit sp. z o.o.

10.02.2012

13.02.2012

Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

Ul. Matejki 6
35-064 Rzeszów

Szansa na rozwój w
budownictwie

01.08.2012-30.04.2014

1 108 289,00 zł

Profesjonalne Zarządzanie
Firmą. Program
szkoleniowo-doradczy dla
01.02.2012 - 30.06.2013 1 038 076,00 zł
przedsiebiorców i
pracowników podlaskich
MMŚP

1 108 289,00 zł

75 pracodawców z sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
z branży budownictwo,
posiadającej jednostkę
organizacyjną na terenie woj.
podlaskiego, które mogą
aplikować do szkoleń z pomocą
"de minimis" oraz ich 150
pracowników z kadry
zarządzającej (85 M, 65 K)
zamieszkujący na tarenie woj.
podlaskiego

1 038 076,00 zł

170 osób, w tym min. 40% kobiet
(przedsiębiorcy i ich pracownicy)
z 50 przedsiębiorstw MMŚP (41
mikro, 7 małych i 2 średnich) z
obszaru woj. podlaskiego

150

Identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie kwalifikacji; Nowoczesne
zarządzanie przedsiębiorstwem; Technologie produkcyjne przyjazne
środowisku:

170

Program doradczo- szkoleniowy dla mikro, małcyh i średnich firm:
- Skuteczna sprzedaż - nowoczesne techniki sprzedaży
- Kadry i płace z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
- Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością
- Księgowość w przedsiębiorstwie
- Doskonalenie umiejętnosci menadżerskich
Organizacja i przeprowadzenie doradztwa zwiazanego ze szkoleniami dla
170 uczestników

798 428,44 zł

Właściciele i pracownicy
zatrudnieni w 70 (50 mikro, 10
małych, 10 średnich)
przesiębiorstwach posiadających
jednostki organizacyjne na terenie
woj. podlaskiego z branż:
budownictwo, przetwórstwo,
przemyslowe, transport i
gospodarka magazynowa,
działlaność finansowa i
ubezpieczeniowa, związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi oraz
działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

120

Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA: "Metodyka
Zarządania Projektami", "Zarządzanie Ryzykiem", "Aspekty Finansowe
Projektu", "Komunikacja i Praca Zespołowa w Projekcie", "MS Project",
"Aspekty Prawne Projektu", "Powórka przed Certyfikacją IPMA"
Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji PMI: "Zarządzanie
Projektami w oparciu o PMI - PMBOK", "Finannse w Projekcie", "MS
Project", "Zarządznie wiedzą w Project Management", "Zarządzanie
ludźmi i komunikacją w projekcie", "Praktyczne przygotowanie do testu
PMP"

65

Szkolenia zawodowe: Specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu;
Kierownicy ds.strategicznych i planowania, Zarządzanie metodą Lean

Ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk

"zaPROJEKTuj sukces
swojej firmy" - wsparcie
potencjału rozwojowego i
pozycji konkurencyjnej 70
podlaskich przedsiębiorstw
sektora MŚP

16.02.2012

Białystok

Wzrost kompetencji
pracowników - szansą na
rozwój firmy Rosti

02.01.2012-30.06.2012

166 799,90 zł

100 080,00 zł

Dorośli pracownicy (28K, 37M)
Rosti Polska zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę,
zamieszkali na terenie woj.
podlaskiego

16.02.2012

Ul. Elewatorska 29
02-674 Warszawa

Szkolenia spawalnicze dla
firm branży budowlanej

01.03.2012 28.02.2013

990 342,00 zł

990 342,00 zł

100 mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z branży
budownictwa oraz ich 224
pracowników z woj. podlaskiego

224

Kurs spawaniametody: MIG, MAG, elektroda otulona MMA;
Kurs spawania metoda: TIG poziom I lub II

22.02.2012

Ul. Gródecka 3
15-561 Białystok

358 050,00 zł

25 mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, którzy posiadają
jednostkę organizacyjną na terenie
woj. podlaskiego i ich pracownicy
(w tym 40 kobiet)

60

Wykłady w zakresie IT (szkolenia teoretyczne), Szkolenia komputerowe i
egzaminy ECDL

14.02.2012

01.02.2012-30.09.2013

Oswajamy IT na Podlasiu.
Szkolenia dla pracowników
01.06.2012-31.08.2013
firm z obsługi komputera i
internetu

798 428,44 zł

358 050,00 zł

28

WND-POKL.08.01.01-20- Rzeczycki & Majtyka Top English School
176/11
Spółka Jawna

28.02.2012

Ul. Polna 106
43-305 Bielsko - Biała

Rozwój kadry czynnikiem
sukcesu Farmer Sp. z o. o.

01.04.2012- 31.05.2013

327 460,48 zł

Szkolenia z języka angielskiego; Szkolenia z pracy zespołowej i
umiejetności interpersonalnych; Szkolenia z zarządzania i organizacji
pracy; Szkolenia komputerowe dla pracowników

327 460,48 zł

Pracownicy firmy Farmer Sp. z o.
o. zatrudnieni na umowę o pracę

104 930,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (15 K 15
M, z wył. osób fiz. prowadzących
działalność gosp.) z
wyksztalceniem co najwyżej
ponadgimnazjalnym, zamieszkałe
na terenie woj. podlaskiego, nie
posiadające prawa jazdy kat. B i
chcące podnieść umiejetności w
zawodzie Przedstawiel handlowy
oraz umijętność posługiwania sie
językiem angielskim

105 230,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (15 K 15
M z wył. osób fiz. prowadzących
działalność gosp.) z
wyksztalceniem co najwyżej
ponadgimnazjalnym, zamieszkałe
na terenie woj. podlaskiego, nie
posiadające prawa jazdy kat. B i
chcące podnieść umiejetności w
zawodzie Przedstawiel handlowy
oraz umijętność posługiwania sie
językiem rosyjskim

30

439 815,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (192 K,
48 M) zatrudnione w
administracji publicznej,
zwłaszcza osoby o niskich lub
zdezaktualizowanych
kwalifikacjach, zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego, przy
czym co najmniej 50% stanowić
będą osoby zamieszkujące na
obszarze gmin wiejskich i/lub
miejsko-wiejskich

240

Szkolenia dla kadry zarządczej i kierowniczej JST dot. zarządzania
finansami publicznymi, wdrażania budżetu zadaniowego. Szkolenia dla
pracowników wykonawczych JST dot. przygotowania i wdrażania
budżetu zadaniowego

756 734,40 zł

Pracujące osoby dorosłe (272 K,
68 M), zatrudnione w
administracji publicznej,
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego, przy czym co
najmniej 50% stanowić będą
osoby zamieszkujące na obszarze
gmin wiejskich i/lub miejskowiejskich

340

Szkolenia: Blok prawno - finasowy (zagadnienia związane m.in.z
Kodeksem Postępowania Administracyjnego, instrukcją kancelaryjną
,Ustawą o sądownictwie administracyjnym, Prawem Zamówień
Publicznych); Blok zarządzania (zagadnienia związane z systemami
zarządzania, gospodarowaniem zasobami itp.), blok obslugi klienta
(szkolenia z j. obcego lub z j. migowego)

47

Konkurs: 3/POKL/8.1.1/2011

1

2

3

4

WND-POKL.08.01.01-20183/11

WND-POKL.08.01.01-20184/11

WND-POKL.08.01.01-20205/11

WND-POKL.08.01.01-20206/11

ML s.c. M. Wolska i L. Sikorska

ML s.c. M. Wolska i L. Sikorska

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

31.01.2012

31.01.2012

02.02.2012

02.02.2012

Ul. Gen. Wł. Sikorskiego
6/04 16-400 Suwałki

Ul. Gen. Wł. Sikorskiego
6/04 16-400 Suwałki

Ul. Spóldzielcza 8
15-441 Białystok

Ul. Spóldzielcza 8
15-441 Białystok

Podnieś swoje kompetencje
zawodowe! Szkolenia w
zawodzie przedstawiciel
02.07.2012-31.12.2012
handlowy z prawem jazdy
kat. B i językiem angielskim

Podnieś swoje kompetencje
zawodowe! Szkolenia w
zawodzie przedstawiciel
01.02.2012-31.07.2012
handlowy z prawem jazdy
kat. B i językiem rosyjskim

BUDŻET ZADANIOWY w
JST - podnoszenie
kwalifikacji zawodowych
01.03.2012- 31.08.2013
pracowników
samorządowych woj.
podlaskiego

Samorząd w Unii
Europejskiej 3

01.02.2012- 31.07.2013

104 930,00 zł

105 230,00 zł

439 815,00 zł

756 734,40 zł

30

Kurs prawa jazdy kat. B z kursem obsługi GPS,
Kurs języka angielskiego,
Szkolenie z zakresu skutecznych technik sprzedaży (negocjacje handlowe,
skuteczne techniki sprzedaży, etapy wizyty handlowej, profesjonalna
prezentacja handlowa, Merchandising - reklama towarowa w sieci
handlowej, rozmieszczenie towaru na powierzchni sprzedażowej, typy
konsumentów)

Kurs prawa jazdy kat. B z kursem obsługi GPS,
Kurs języka rosyjskiego,
Szkolenie z zakresu skutecznych technik sprzedaży (negocjacje handlowe,
skuteczne techniki sprzedaży, etapy wizyty handlowej, profesjonalna
prezentacja handlowa, Merchandising - reklama towarowa w sieci
handlowej, rozmieszczenie towaru na powierzchni sprzedażowej, typy
konsumentów)

5

6

7

8

WND-POKL.08.01.01-20- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z
224/11
o.o.

WND-POKL.08.01.01-20- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z
225/11
o.o.

WND-POKL.08.01.01-20Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
251/11

WND-POKL.08.01.01-20232/11

Consultor Sp. z o.o.

08.02.2012

08.02.2012

09.02.2012

09.02.2012

Ul. Eletryczna 1/315
15-080 Białystok

Ul. Eletryczna 1/315
15-080 Białystok

Ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

Ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
20-325Lublin

Podlaska Akademia
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi

Nowoczesne kwalifikacje
pracowników produkcji

01.03.2012-31.05.2013

01.03.2012-28.02.2013

Kierowca zawodowy - mój
02.01.2012- 30.09.2012
zawód po 50-dziesiątce

Aktywni zawodowo !

01.04.2012-31.03.2013

256 404,80 zł

221 239,84 zł

122 135,00 zł

735 785,00 zł

256 404,80 zł

Pracujące osoby dorosłe (84 K,
36 M z wył. osób fiz.
prowadzących działalność gosp.)
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego chcące podnieść
kwalifikacje w zakresie ZZL poza
godzinami i miejscem pracy, z
czego co najmniej 50% (42 K, 18
M) będą stanowić mieszkańcy
obszarów gmin wiejskich lub
miejsko-wiejskich, pracownicy
zatrudnieni u jednego pracodawcy
nie mogą stanowić więcej niż
20% uczestników jednego
szkolenia

221 239,84 zł

Pracujące osoby dorosłe (50 K,
94 M, z wył. osób fiz.
prowadzących działalność gosp.)
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego, chcące podnieść
kwalifikacje w zakresie
Zarządzania produkcją metodą
Lean poza godzianami i miejscem
pracy, co najmniej 72os. (50%
ucz.) stanowią mieszkańcy gmin
wiejskich lub miejsko-wiejskich,
pracownicy zatrudnieni u jednego
pracodawcy nie mogą stanowić
więcej niż 20% uczestników
jednego szkolenia

122 135,00 zł

30 mężczyzn powyżej 50 r.ż.
zamieszkujących na terenie woj.
podlaskiego z wykształceniem co
najwyżej ponadgimazjalnym,
które z własnej inicjatywy
zainteresowane są uzupełnieniem
lub podwyższeniem kwalifikacji i
umiejętnosci poza godzinami
pracy

735 785,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (108K,
72 M) powyżej 50 r.ż. z wył. osób
prowadzącyh działalność
gospodarczą zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego, w tym
50% osób zamkieszkałych na
obszarze gmin wiejskich i/lub
miejsko-wiejskich, 100% osób z
wykształceniem co najwyżej
ponadgimnazjalnym

120

Szkolenie zawodowe: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
(Doradca personalny, Specjalista ds. rekrutacji pracowników, Specajlista
ds. zarządzania talentami, spoecjalista ds. szkoleń)

144

Szkolenie zawodowe: Specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu
(strategie i założenia LM, przyklady zastosowań w firmach różnych branż,
etapy wdrażania LM, wiedza na temat systemów LM: 5S, TPM, SMED,
KEIZEN, zasady standaryzacji pracy i rozwiązywania problemów,
Training with Lean: instruowanie pracowników, doskonalenie met. pracy,
relacje z pracownikami, rozwiązywanie sytuacji trudnych)

30

Szkolenie okresowe: Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe,
Stosowanie przepisów; Bezpieczna obsługa i logistyka w aspekcie
zdrowia, ruchu drogowego; Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym
Szkolenie ADR; Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej
osobom poszkodowanym

180

Pordnictwo zawodowe (Wsparcie motowacyjne, Coaching); Kursy z
kompetencji miękkich - komunikatywność; Szkolenia zawodowe:
Specjalista ds. rachunkowości, Monter/ka urządzń energii odnawialnej,
Specjalista ds. zamówień publicznych, Monter/ka izolacji budowlanych,
Opiekunka osoby starszej z modułem języka angielskiego

9

10

11

12

13

WND-POKL.08.01.01-20- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
197/11
Białymstoku

WND-POKL.08.01.01-20- Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń
214/11
Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

WND-POKL.08.01.01-20Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
221/11

WND-POKL.08.01.01-20- Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO
227/11
sp. z o.o.

WND-POKL.08.01.01-20Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
257/11

10.02.2012

10.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

Ul. Kilińskiego 8
15-950 Białystok

Ul. Polowa 45
18-400 Łomża

Ul. Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa

Ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok

Ul. Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa

Studium Socjoterapii i
Edukacji Twórczej - VI
edycja

Profesjonalny nauczyciel

Akademia rozwoju kadr
województwa podlaskiego

01.04.2012- 30.06.2013

01.03.2012- 28.02.2014

01.03.2012- 30.06.2013

Recepta na konkurencyjność
01.07.2012-31.01.2014
- podniesienie kompetencji

Wciąż aktywni i młodzi program rozwoju
kompetencji osobistych i 01.02.2012- 31.08.2013
zawodowych pracowników
50+

305 049,05 zł

1 427 830,00 zł

695 142,00 zł

482 510,00 zł

867 580,19 zł

305 049,05 zł

Pracujące osoby dorosłe (55 K, 5
M ) zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego, które z własnej
inicjatywy zainteresowane są
nabyciem nowych umiejętności i
podwyższeniem kwalifikacji
zawodowych poza godzinami
pracy

60

Szkolenie zawodowe w zawodzie socjoterapeuta - treningi :
iterpersonalny, umiejętności psychospołecznych i umiejętności
wychowawczych, warsztaty socjoterapii i edukacji twórczej

1 427 830,00 zł

Osoby dorosłe (95 K, 57 M)
pracujące w zawodzie nauczyciel,
zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego, zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnieniem
lub podwyższaniem kwalifikacji i
umiejętności zawodowych, przy
czym min. 50% osób pochodzić
będzie z terenów wiejskich

152

Szkolenia: Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej,
Ratownik medyczny; Poradnictwo zawodowe

695 142,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (min.
120 K) zamieszkałe na terenie
woj. podlaskiego, zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnieniem
lub podwyższaniem kwalifikacji i
umiejętności poza godzinami
pracy, w szczególności osoby o
niskich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach, przy czym min.
50% stanowić będą osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

195

Szkolenia: Kontrola zarządcza, przygotowanie do egzaminu na urzędnika
mianowanego, zamówienia publiczne

482 510,00 zł

Pracujące osoby dorosłe
zatrudnione w sektorze zdrowia
(z wył. osób fiz. prowadzących
działalność gosp.) zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego, które z
własnej inicjatywy zainteresowane
są nabyciem nowych,
podwyższeniem lub
uzupełnieniem posiadanych
kwalifikacji poza godzinami
pracy, w tym: 50% stanowić będą
osoby zamieszkujące na obszarze
gmin wiejskich i/lub miejskowiejskich, 10 osób będzie w
wieku powyżej 50 r.ż

70

Szkolenia: Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
Specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. jakości w ochronie
zdrowia, profesjonalna sekretarka medyczna

867 580,19 zł

96 pracujących osób dorosłych
powyżej 50r.ż (42 K)
zamieszkałych na terenie woj.
podlaskiego, zainteresowanych
nabyciem nowych, uzupełnieniem
lub podwyższaniem kwalifikacji i
umiejętności poza godzinami
pracy, w szczególności osoby o
niskich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach, przy czym min.
50% stanowić będą osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

96

Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym; Wsparcie
motywacyjne z modulem zawodowym; Szkolenia zawodowe: opiekun
osob starszych, pracownik obsługi placowej z modułem obsługa spraw
osobowych. Dodatkowo: kierowca samochodu osobowego - kurs prawa
jazdy kat. B, specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, pilarz, kierowca
autobusu - prawo jazdy kat. D, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

14

WND-POKL.08.01.01-20239/11

Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi
Regionów Zdzisław Kochanowicz

15.02.2012

Ul. Stefana Żeromskiego
88/2
07-417 Ostrołęka

Przepis na karierę po 50-tce.
Szkolenia dla pracowników 01.02.2012-30.11.2012
branży gastronomicznej

201 224,46 zł

201 224,46 zł

Pracujące osoby dorosłe (40 K i
20 M) w wieku 50+ z wył. osób
prowadzących działaność
gospodarczą, w min. 50% osoby
zamieszkałe w gminie wiejskiej
lub miejsko-wiejskiej woj.
podlaskiego, a wsparcie
szkoleniowe jest realizowane na
terenie powiatów, z których
pochodzą uczestnicy projektów,
w 100% z wyszktałceniem co
najwyżej ponadgimnazjalnym

60

Szkolenia zawodowe: Kucharz małej gastronomii

104

Szkolenia zawodowe: grafik komputerowy, profesjonalna sekretarka,
przedstawiciel hadlowy, szkolenia jezykowe i szkolenia kompetencji
miękkich (ćwiczenia efektywnej komunikacji i umiejętności asertywnego
wyrażania opinii)

15

WND-POKL.08.01.01-20212/11

Bogumił Klimiuk - "CONSTANS"

15.02.2012

Ul. Warszawska 58
17-200 Hajnówka

Rozwój zawodowy szansą
na sukces

01.03.2012-30.04.2013

426 646,60 zł

426 646,60 zł

Pracujące osoby dorosłe (54 K,
50 M), uczestniczące w projekcie
poza godzinami pracy,
zainteresowane nabyciem
nowych, uzupełnieniem lub
podwyższeniem posiadanych
kwalifikacji i umiejętności, w
szczególności o niskich lub
zdezuaktualizowanych
kwalifikacjach, zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego w m.
Białystok i powiatach:
białostockim, hajnowskim i
bielskim, przy czym min. 50%
osób pochodzić będzie z gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich

16

WND-POKL.08.01.01-20223/11

Agencja Rozwoju Regionalnego
"ARES' S.A. w Suwałkach

15.02.2012

Ul. Noniewicza 42A
16-400 Suwałki

kreatywni.pl

01.02.2012-31.01.2013

257 044,07 zł

257 044,07 zł

Pracujące osoby dorosłe (30M,
32K) z powiatów suwalskiego,
augustowskiego i sejneńskiego

62

Kurs - Operator koparko-ładowarki, Operator obrabiarek skrawających
CNC, Kurs Parkieciarz -Posadzkarz; Kurs Projektant Zieleni; Kurs
Florystka; Kurs - Cukierniczka specjalistka - ciasta i desery

373 150,00 zł

Osoby dorosłe (15 K, 45 M) z
woj. podlaskiego zatrudnione w
oparciu o umowę o pracę lub
umowę cywilno-prawną,
pracownicy zatrudnieni u jednego
pracodawcy zatrudnieni w jednym
miejscu pracy nie stanowią więcej
niż 20% uczestników 1 szkolenia

60

Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: pływanie; Kurs
instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: narciarstwo zjazdowe; Kurs
ratownika WOPRzKPP, Szkolenie uzupełniajce z zakresu animatora
sportu

674 269,92 zł

Pracujące osoby dorosłe (150 K,
110 M), które z własnej
inicjatywy poza godzinami pracy
chcą podnieść swoje kwalifikacje
w zakresie czynności
ratunkowych, zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego w
powiatach: bialostockim,
hajnowskim , sokólskim i
augustowskim, przy czym min.
50% osób pochodzić będzie z
gmin wiejskich i/lub miejskowiejskich

260

Kurs kwalifikacyjny w dziedzienie pielegniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej

17

18

WND-POKL.08.01.01-20213/11

Ośrodek Wspierania Organizacji
Pozarządowych

WND-POKL.08.01.01-20- Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej
210/11
Wojewódzka i Nammous sp. j.

16.02.2012

16.02.2012

Ul. Ks. Abramowicza 1
15-872 Białystok

Ul. Piastowska 21/1
15-207 Białystok

Instruktorska droga
zawodowa

Na ratunek

01.04.2012-30.06.2013

01.03.2012-31.12.2012

373 150,00 zł

674 269,92 zł

19

20

WND-POKL.08.01.01-20243/11

WND-POKL.08.01.01-20- Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej
244/11
Wojewódzka i Nammous sp. j.

21

WND-POKL.08.01.01-20245/11

22

WND-POKL.08.01.01-20253/11

23

English Colours Group Sp. z o.o.

WND-POKL.08.01.01-20226/11

Training Group Danuta Gorlewska

RCS Sp. z o. o.

Polska Grupa Doradcza Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

16.02.2012

16.02.2012

Ul. Sienkiewicza 5/66
15-092 Białystok

Ul. Piastowska 21/1
15-207 Białystok

22.02.2012

Ul. Wincentego Witosa 34
15-660 Białystok

23.02.2012

Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

24.02.2012

Ul. Gen. W. Andersa 38
15-113 Białystok

Specjalista do spraw
sprzedaży - profesjonalny
handlowiec

Medyczne czynności
ratunkowe

01.02.2012 - 31.05.2013

01.02.2012 - 30.11.2012

Twoje jutro zaczyna się dzis 01.04.2012- 31.08.2013

Kobieca akademia
umiejętności księgowych i
kadrowych

Inwestycja w kadry - II
edycja

01.03.2012- 31.03.2013

14.02.2012- 13.12.2012

234 905,00 zł

480 057,80 zł

402 829,30 zł

441 681,34 zł

308 513,30 zł

234 905,00 zł

Osoby (13 K, 27 M) pow. 50 r.ż.
z woj. podlaskiego z pow.
białostockiego (w tym min. 50 %
osób zamieszkujących na terenach
miejsko - wiejskich i wiejskich) z
wykształceniem max. średnim
pracujące w handlu na podstawie
umowy o pracę, powołania,
naboru, mianowania, spółdz.
umowy o pracę, umowy zlecenie
lub umowy o dzieło

40

Warsztaty rozwoju zawodowego - szkolenia zawodowe w zakresie technik
negocjacji biznesowych i obsługi klienta; Szkolenia uzupełniające-zajęcia
z języka angielskiego; Szkolenie uzupełniające - spotkanie z doradcą
zawodowym

480 057,80 zł

Osoby pracujące (157 K, 3 M) po
50 r.ż. zamieszkałe w 4
powiatach woj. podlaskiego: bstockim, hajnowskim, sokólskim i
augustowskim, w tym min. 80
osób z gmin wiejskich, wiejkomiejskich, 140 osob (138 Ki 2 M)
pracujących jako pilęgniarka/arz
lub połóżna (wyksztalcenie
kierunkowe z pozwoleniem na
wykonywanie zawodu - kurs
specjalistyczny z RKO, 20 osób
(18 K i 1 M) wykształcenie
kuerunkowe, min. pół roku stażu
w zawodzie - kurs kwalifikacyjny
w dzidzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej
opieki

160

Kurs specjalistyczny z zakresu restytucji krążeniowo-oddechowej, Kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki;

402 829,30 zł

Osoby pracujące po 50 r.ż.
zamieszkałe na terenie powiatu
białostockiego i miasta Białystok,
łomżyńskiego i miasta Łomża, z
wykształceniem co najwyżej
średnim

84

Warsztat aktywność zawodowa; "Z komputerem na ty" - szkolenie
wspomagajace; Szkolenie zawodowe: Projektowanie i zakładanie
ogrodów; Kadry i płace - specjalista ds.. Kadr; Kierowca samochodu
ciężarowego kat. C w tym przewóz rzeczy i ADR; Kierowca autobusu kat.
D; Operator koparko - ładowarki

441 681,34 zł

96 pracujących kobiet w wieku
50+, w tym 60 zamieszkujących
gminy wiejskie i miejsko wiejskie, zatrudnione na
stanowiskach zwiazanych z
rachunkowością i kadrami

96

Szkolenie "Mój potencjał rozowjowy - wprowadzenie do Insights
Discovery"
Szkolenie zawodowe: Podstawy rachunkowości i specjalista ds.kadr
Szkolenie "Wizaż i prezentacja"

308 513,30 zł

Pracujące osoby dorosłe (40 K,
50 M) zamieszkałe na terenie m.
Białystok lub powiatu
białostockiego, które z własnej
inicjatywy zainteresowane są
nabyciem, uzupełnieniem,
podwyższeniem kwalifikacji i
umiejętności poza godzinami
pracy, w tym: min. 50% stanowić
będą osoby zamieszkujące na
obszarze gmin wiejskich i/lub
miejsko-wiejskich, 40 osób
będzie w wieku powyżej 50 r.ż

90

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na urzędnika mianowanego z
modułem warsztatów umiejetności społecznych, Szkolenie "Inżynier
kontraktu wg warunków FIDIC i prawa polskiego"z modułem warsztatów
negocjacji

24

WND-POKL.08.01.01-20- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
185/11
w Suwałkach

24.02.2012

Ul. Noniewicza 93B/60
16-400 Suwałki

Nowe wyzwania dla
pielęgniarek/pielęgniarzy i
położnych regionu
podlaskiego w XXI wieku

02.01.2012-31.12.2013

518 660,00 zł

518 660,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (156 K,
4 M) zarejestrowane w OIPIP w
Suwałkach, zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego w
powiatach: suwalskim,
augustowskim i sejneńskim, przy
czym 50% osób pochodzić będzie
z gmin wiejskich i/lub miejskowiejskich

25

WND-POKL.08.01.01-20191/11

28.02.2012

Ul. Częstochowska 63
93-121 Łódź

Agent Celny - kurs
zawodowy dla pracujących
01.03.2012- 31.05.2013
kadr województwa
podlaskiego

518 815,00 zł

518 815,00 zł

80 (44K/36M) w tym min. 40
(22K/18M) zamieszkujących na
terenie gmin wiejskich lub
miejsko-wiejskich pracujących
osob dorosłych

80

Szkolenie zawodowe na Agenta Celnego

522 850,00 zł

Osoby pracujące zamieszkujące
na obszarze woj. podlaskiego,
zatrudnione na podstawie umowy
o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, które z własnej
inicjatywy zainteresowane są
zdobyciem kwalifikacji oraz
uczestniczeniem w kursie poza
godzinami pracy.

60

Kurs języka migowego wraz z certyfikatem T1; Warsztaty z komunikacji
interpersonalnej; Panel indywidualny

213 947,00 zł

68 policjantów i strażaków
zamieszkujących na obszarze woj.
podlaskiego. 50% grupy będą
stanowiły osoby zamieszkujące na
obszarze gmin wiejskich lub/i
miejsko-wiejskich

68

Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego; Szkolenie w zakresie
kierowania łodziami motorowymi kończące się nadaniem uprawnień
sternika motorowodnego

265 622,10 zł

Pracujące osoby dorosłe (36 K,
24 M), mieszkające na terenie
woj. podlaskiego, przy czym co
najmniej 50% stanowić będą
osoby zamieszkujące na obszarze
gmin wiejskich i/lub miejskowiejskich

60

Szkolenia/ warsztaty dziennikarskie

222 992,20 zł

Pracujące osoby dorosłe (170 K,
110 M ) uczestniczące w
projekcie poza godzinami pracy,
w szczególności o niskich lub
zdezaktualizowanych
kwalifikacjach, zamieszkujące
obszar woj. podlaskiego, w tym
co najmniej 50% osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko wiejskich

280

Szkolenie zawodowe dla kadry kierowniczej: Menedżer działu
handlowego;
Szkolenie zawodowe dla pracowników: Profesjonalny handlowiec

1 134 103,00 zł

180 pracujących osób dorosłych
(w tym 2 kobiety), powyżej 50
roku życia, o wykształceniu co
najwyżej ponadgimnazjalnym,
zamieszkujących na obszarze woj.
podlaskiego, w tym co najmniej
50% zamieszkujących na
obszarze gmin wiejskich lub
miejsko-wiejskich

180

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: metoda MAG +
rysunek techniczny, Doradztwo zawodowe

PHIN Consulting
Sp. z o. o.

26

WND-POKL.08.01.01-20215/11

27

WND-POKL.08.01.01-20Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
203/11

28

29

30

WND-POKL.08.01.01-20207/11

WND-POKL.08.01.01-20220/11

WND-POKL.08.01.01-20231/11

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe

Fundacja "Nasza Przyszłość"

Vision PR Anna Moczulewska

Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego

29.02.2012

Częstochowska 63
15-091 Białystok

29.02.2012

Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok

01.03.2012

01.03.2012

01.03.2012

Ul. Świerkowa 1
15-328 Białytsok

ul. Warszawska 34/7
15-080 Białystok

ul. Sielec 1A
39-120 Sędziszów
Małopolski

BEZ BARIER - zostań
tłumaczem języka
migowego

01.02.2012- 31.08.2013

Szkolenia z zakresu
ratownictwa wodnego zdobycie kwalifikacji przez 01.02.2012- 31.08.2012
policjantów i strażaków z
woj. podlaskiego

Podlasie na papierze, w
internecie i w eterze - zawód 01.03.2012-31.10.2012
dziennikarz

Era handlowca - najbardziej
poszukiwany zawód w woj. 01.04.2012 - 30.04.2013
podlaskim

ZAWODOWCY +50

522 850,00 zł

213 947,00 zł

265 622,10 zł

222 992,20 zł

01.03.2012 - 31.05.2013 1 134 103,00 zł

160

Kursy kwalifikacyjne w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki,
pielęgniarstwa zachowawczego, rodzinnego, opieki długoterminowej;
Kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
szczepień ochronnych.

31
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WND-POKL.08.01.01-20216/11

WND-POKL.08.01.01-20252/11

WND-POKL.08.01.01-20193/11

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe

Agencja Rozwoju Regionalnego
"ARES' S.A. w Suwałkach

EC Euro Consulting
Sp. z o. o.

WND-POKL.08.01.01-20- Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział
208/11
w Białymstoku

WND-POKL.08.01.01-20186/11

WND-POKL.08.01.01-20249/11

WND-POKL.08.01.01-20199/11

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Suwałkach

EUROPARTNER Akademicki Klub
Integracji Eururopejskiej

Podkarpacka Agencja Konsultingowo
Doradcza Sp. z o. o.

02.03.2012

02.03.2012

08.03.2012

13.03.2012

15.03.2012

16.03.2012

16.03.2012

ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

ul. Noniewicza 42a
16-400 Suwałki

Al. Piłsudskiego 32/103
10-578 Olsztyn

ul. Gen. Wł. Andersa 38
15-113 Białystok

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

ul. Warszawska 44/1
15-077 Białystok

ul. 17 Stycznia 18
38-200 Jasło

Kierunek kariera

Aktywni 50+

01.12.2012 - 31.12.2013

01.02.2012- 31.12.2013

Nowy zawód - nowe
perspektywy na podlaskim 01.10.2012 - 31.08.2013
rynku pracy

Kwalifikacje zawodowe w
budownictwie

01.03.2012- 31.08.2013

Certyfikat SKwP autostradą
01.04.2012 - 30.11.2013
nowych możliwości

Wykwalifikowana kadra
szansą na rowój turystyki

I Ty możesz zostać
mistrzem

01.03.2012- 31.07.2013

01.04.2012 - 31.03.2013

738 925,00 zł

478 065,95 zł

270 165,00 zł

490 534,10 zł

568 111,97 zł

561 040,00 zł

527 364,00 zł

738 925,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o
pracę lub umowę cywilno prawną, zamieszkałe w woj.
podlaskim, przy czym min. 60
osób pochodzić będzie z terenów
wiejskich i lub miejsko wiejskich, z wykształceniem co
najwyżej ponadgimnazjalnym

120

Szkolenia zawodowe: Kierowca autobusu, Kierowca samochodu
ciężarowgo, Spedytor, Przedstawiciel handlowy
Kursy uzupełniające: Kwalifikacja wstępna kat. C i D, kurs prawa jazdy
kat. B

478 065,95 zł

Pracujące osoby dorosłe (80 K,
42 M) powyżej 50 roku życia, w
tym minimum w 50%
zamieszkałe na terenach wiejskich
i/lub gmin miejsko - wiejskich z
powiatów: augustowskiego,
suwalskiego i sejneńskiego

122

Kursy: Specjalista ds. kadr i płac, Wizażystka/stylistka, Kierowca
samochodu ciężarowego, Koordynator projektów unijnych, Księgowy,
Kosztorysant budowlany, Mała gastronomia

270 165,00 zł

Pracujące osoby dorosłe,
zamieszkałe w powiecie
białostockim i m. Białystok, z co
najwyzej wykształceniem
ponadgimnazjalnym, w tym min.
50% stanowić będą osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich

80

Szkolenia: Pracownik ochrony fizycznej I stopnia, Operator koparko ładowarki, Kierowca samochodu ciężarowego, Spawacz metodą TIG

490 534,10 zł

80 os. (12 K, 68 M) praujących, z
wykształceniem co najwyżej
ponadgimnazjalnym,
zamieszkałych na terenie woj.
podlaskiego, w tym 50% osób
zamkieszkałych na terenie
wiejskim i/lub miejsko-wiejskim

80

Szkolenia zawodowe: Dekarz, Kosztorysant budowlany, Ksiegowość i
prace biurowe w małej firmie, Cieśla, Betoniarz - zbrojarz, Monter
rusztowań, Murarz, Monter ociepleń budynków

568 111,97 zł

Pracujące osoby dorosłe (162 K,
18 M) zamieszkałe na terenie
pow. suwalskiego, sejneńskiego i
augustowskiego, które chcą z
własnej inicjatywy nabyć nowe
lub podwyższyć już posiadane
kwalifikacje

180

Podstawy rachunkowości, Specjalista ds. rachunkowości, Główny
ksiegowy, Specjalista ds. kadr, Warsztaty psychologiczne dla kobiet
objętych wsparciem

561 040,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (78 K,
48 M ) powyżej 50 roku życia,
które z własnej inicjatywy
zainteresowane są nabyciem
nowych umiejętności i
podwyższeniem kwalifikacji poza
godzinami pracy, zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego

120

Indywidualne doradztwo zawodowe, Kurs rozwoju osobistego i
interpersonalnego, Szkolenie dla kadry managementu, Kurs terenowego
przewodnika turystycznego, Kurs pilota wycieczek

527 364,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (w tym
77 K) zamieszkałe woj. podlaskie,
zainteresowane podwyższeniem
kwalifikacji i umiejętności poza
godzinami pracy, przy czym min.
50% stanowić będą osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

150

Przygotowanie teoretyczne do egzaminów mistrzowskich i
przeprowadzenie egzaminów mistrzowskich w zawodach: cukiernik,
piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz
samochodowy, fryzjer, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz,
betoniarz - zbrojarz, glazurnik, technolog robót wykończeniowych.
Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

38

39

40

41

42

WND-POKL.08.01.01-20195/11

WND-POKL.08.01.01-20217/11

WND-POKL.08.01.01-20189/11

WND-POKL.08.01.01-20250/11

WND-POKL.08.01.01-20219/11

Podkarpacka Akademia
Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

Biuro doradczo - szkoleniowe
"APLIKON" Marcin Drewnowski

EURO-PROFIT Centrum
Pozyskiwania Funduszy
Europejskich Bartosz Podraza

Rozwiązania Prawne i
Biznesowe Sp. z o.o.

Narodowe Forum Doradzywa
Kariery

21.03.2012

23.03.2012

03.04.2012

05.04.2012

17.04.2012

Al. J. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów

ul. Rynek Piłsudskiego 57
18-200 Wysokie
Mazowieckie

ul. Anny Jagiellonki
14/1
35-623 Rzeszów

ul. Warszawska 44/1
15-077 Białystok

ul. Żurawia 47
00-680 Warszawa

Szkolenie zawodowe
kosztorysant budowlany poziom podstawowy

Pracownik doskonały rozwój kadr powiatu
wysokomazowieckiego

"Grafika komputerowa i
projektowanie stron www
dla
pracowników województwa
podlaskiego"

"Kontrola zarządcza nowoczesne narzędzie
zarządzania sektorem
publicznym"

PROFESJONALNE
KWALIFIKACJE SZANSĄ
ROZWOJU
ZAWODOWEGO

01.07.2012 - 31.05.2013

01.09.2012 - 31.08.2013

01.07.2012 31.07.2013

01.04.2012 31.08.2013

01.05.2012 30.11.2012

282 751,91 zł

519 280,00 zł

415 884,50 zł

562 600,00 zł

184 831,30 zł

282 751,91 zł

Pracujące osoby dorosłe (61M i
11K) zamieszkałe woj. podlaskie,
zainteresowane
nabyciem/uzupełnieniem
kwalifikacji zawodowych po
godzinach pracy, przy czym min.
50% stanowić będą osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

72

Szkolenie zawodowe kosztorysant budowlany - poziom podstawowy

519 280,00 zł

Pracujące osoby dorosłe
zamieszkałe w powiecie
wysokomazowieckim, o niskich
kwalifikacjach tj. z
wykształceniem co najwyzej
ponadgimnazjalnym, przy czym
min. 50% stanowić będą osoby
zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

180

Poradnictwo zawodowe;
Szkolenia: Kierowca samochodu ciężarowego; Magazynier, Sprzedawca;
Pozostali pracownicy obsługi biurowej

415 884,50 zł

Pracujące osoby dorosłe (58K i
38M, z wył. osób fiz.
prowadzących działalność
gospodarczą), zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego,
zainteresowane nabyciem
nowych kwalifikacji poza
godzinami pracy, poza
miejscem zatrudnienia

98

Szkolenia: Grafika komputerowa, Projektowanie stron www

562 600,00 zł

Osoby pracujące (91K, 49M),
powyżej 50 r.ż., zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego (50%
osób w
gminach wiejskich i/lub miejskowiejskich), będące pracownikami
(w tym kadrą kierowniczą)
jednostek
sektora finansów publicznych,
służb cywilnych, które są
zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub
podwyższeniem kwalifikacji i
umiejętności poza godzianmi
pracy (w szczególności osoby o
niskich lub
zdezaktualizowanych
kwalifikacjach)

140

Indywidualne poradnictwo zawodowe; Kurs rozwoju osobistego i
interpersonalnego; Szkolenia zawodowe: Kontrola zarządcza, CGAP

184 831,30 zł

Osoby pracujące (28K, 32M) w
zawodzie kelnera (15
os., 7K), kucharza (30 os., 14K) i
barmana (15 os., 7K)
z terenu woj. podlaskiego (co
najmniej 30 osób
zamieszkujących na obszarze
gmin wiejskich i
miejskowiejskich)
z co najwyżej wykształceniem
ponadgimnazjalnym chcące
podnieść swoje
kompetencje w ww. zawodach

60

Szkolenia zawodowe w zawodzie barman, kelner, kucharz, barista;
Szkolenie językowe (j. angielski); Poradnictwo zawodowe

97 071,00 zł

Grupą docelową projektu jest 19
pracowników (16K, 3M) i
właścicielka (1K) firmy
Kameleon MArzena Ostrowska,
zamieszkujących w woj.
podlaskim.

20

Szkolenia doskonalące - zawodowe (kreatywne strzyżenia damskie,
upięcia i loki, szkolenia z wizażu, makijaż permanentny) oraz szkolenia
rozwijające (obsługa klienta, budowanie zespołu, coaching dla kadry
zarządzającej).

Konkurs: 1/POKL/8.1.1/2012
1

WND-POKL.08.01.01-20091/12

Centrum Promcji Innowacji i Rozwoju

20.08.2012

Al. 1000-lecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 |Białystok

Artysta i profesjonalistaszkolenia Pracowników
01.09.2012- 31.12.2012
Salonu Kameleon Marzena
Ostrowska

97 071,00 zł

2

3

4

5

WND-POKL.08.01.01-20127/12

WND-POKL.08.01.01-20090/12

WND-POKL.08.01.01-20074/12

4progress Maciej Kusiński

4progress Maciej Kusiński

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.

WND-POKL.08.01.01-20- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z
105/12
o.o.

22.08.2012

22.08.2012

22.08.2012

24.08.2012

ul. Dąbrowskiego 28 lok. 8A
15-872 Białystok

ul. Dąbrowskiego 28 lok. 8A
15-872 Białystok

ul. Złota 5
15-016 Białystok

ul. Ciołkowskiego 2/2A
15-245 Białystok

AKADEMIA
SKUTECZNEGO
HANDLOWCA

SILIKATY
BIAŁYSTOK budujemy
odpowiedzialnie
inwestując w
pracowników

Akademia Auditorów
Systemów Zarządzania

01.11.2012-31.12.2013

01.10.2012-31.03.2014

02.01.2013-31.05.2013

Portfelowe rewolucje projekt szkoleniowy
pracowników Portfel sp. 01.08.2012-30.06.2013
z o. o. i Eco Tourist sp. z
o. o.

291 880,20 zł

350 649,95 zł

386 447,90 zł

270 528,70 zł

Grupa docelowa projektu stanowi
180 (99K, 81M) handlowców
zatrudnionych na podstwie
umowy o pracę, zamieszkujących
na obszarze województwa
podlaskiego w rozumieniu
przepisów KC z 40 podlaskich
MŚP z branży ważnych z punktu
widzenia rozwoju regionu:
przetwórstwo przemysłowe,
budowlane, trnasport i gospod.
magazyn., działalność finasns. i
ubezp., działalność prof., nauk i
tech., opieka zdrow., handel hurt.
i detal.

180

Wsparcie kompetencji zawodowych skutecznego handlowca (skuteczna
sprzedaż i relacje z klientami; obsługa trudnego klienta; psychologia
sprzedazy; dynamika wizyty handlowej; trening profesjonalnych
negocjacji; windykacja dla handlowców) oraz wsparciekompetencji
osobistych skutecznego handlowca (komunikacja interpersonalna w
procesie sprzedaży; radzenie sobie ze stresem i wypalaniem zawodowym;
zarządzanie czasem hadnlowca; asertywność w pracy handlowca).

350 649,95 zł

Grupa docelowa projektu to 62
(15K, 47) pracowników Spółki
Silikaty z siedzibą w Białymstoku,
zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, zamieszkujących
na terenie województwa
podlaskiego w rozumieniu KC. W
szkoleniach wezmą udział os.
obojga płci, grupa docelowa
stanowi 100% osób
zatrudnionych w
przedsiębiorstwie.

62

Wsparcie zarządzania: zarządzanie kosztami w firmie produkcyjnej;
manager jako coach, zarządzanie przez coaching; aplikacje komputerowe
wspomagające zarządzanie; budowanie zespołu - efektywna komunikacja
i wpółpraca w zespole zadaniowym; skuteczne zarządzanie czasem w
praktyce
Wsparcie
rozliczeń:Vademecum Księgowego; Vademecum kadrowca; Skuteczna
windykacja należności; Excel dla zaawansowanych; Zaawansowany
Płatnik; Rekrutacja i selekcja pracowników stopień II-III (2K) szkolenie
ind.; Akademia Cash Flow szkolenie ind.;
Wsparcie sprzedaży: Handlowe aspekty technik wznoszenia budynków;
Vademecum handlowca; Artystyczna grafika komputerowa w reklamie;
Kursy językowe (poziom średnio i zaawansowany) z wykorzystaniem
słownictwa branżowego; Zaawansowane negocjacje handlowe z
wykorzystaniem gry strategicznej "Operacja Strike Fighter”;
Wsparcie produkcji: Gospodarka magazynowa; Normy ISO i ZKP w
produkcji budowlanej; Technologia produkcji wyrobów silikatowych;
Projektowanie 2D i 3D; Mentoring - skuteczne przekazywanie wiedzy;
Zarządzanie produkcją 5S i Lean Manufactruting; Audytor wewnętrzny.

386 447,90 zł

Grupą docelową projektu jest 61
przedsiębiorstw (w tym: 28
mikro, 30 małych, 3 średnich)
posiadających jednostkę
organizac. na terenie woj. podl. z
branży przet. przemysł., dział.
profesjonalna, naukowa i tech.,
opieka zdrowotna., handel, poz.
ind. dział. usługowa.

98

Szkolenia Auditorów wewnetrzynch z normy 9001, 14001 i 18001;
Szkolenia z zasad wdrażania ISO 27001, szkolenie Auditorów
wewnetrzynch 9001 lub 27001; Szkolenia Auditorów z akredytacją IRCA
w zakresie 4 systemów 9001, 14001, 18001, 27001; Szkolenie Auditorów
wiodących z akredytacją IRCA.

270 528,70 zł

Grupą docelową projektu jest 1
średnie przedsiębiorstwo - Portfel
Sp. z o. o. i 1 małe
przedsiębiorstwo - Eco Sp. z o .o.
posiadające jedn. org. na terenie
woj. podl.

40

Interpersonalne warsztaty szkoleniowe oraz szkolenia z zakresu zielonych
miejsc pracy.
Szkolenia
specjalistyczne: (menadżerskie, sprzedażowe, marketingowe, finansowe i
księgowości

291 880,20 zł

6

7

8

9

10

WND-POKL.08.01.01-20108/12

WND-POKL.08.01.01-20092/12

WND-POKL.08.01.01-20107/12

WND-POKL.08.01.01-20100/12

WND-POKL.08.01.01-20020/12

BIATEL BIT SPÓŁKA AKCYJNA

Mostostal Białystok
Sp. z o.o.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku

Euroschool-Perfect Grażyna Elżbieta
Gliszczyńska

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

24.08.2012

24.08.2012

27.08.2012

28.08.2012

28.08.2012

Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

ul. Warsztatowa 1
15-637 Białystok

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

ul. Upalna 1A
15-668 Białystok

ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

Podniesienie kwalifikacji
zawodowych
01.08.2012-31.07.2013
pracowników oddziału
BIATEL BIT S. A.

Rozwój kompetencji
zawodowych pracowników
firmy MOSTOSTAL
Białystok Sp. z o. o.

KADRY MŚP szkolenia doskonalące
kompetencje
pracownicze

01.09.2012-30.06.2013

01.09.2012-31.01.2014

Programowanie sukcesu
w biznesie poprzez
01.09.2012-31.10.2013
doskonalenie
kompetencji
pracowników

WIEDZA i
INNOWACJE kluczem
do inteligentnego
rozwoju podlaskich
przedsiębiorstw

01.10.2012-30.09.2013

444 425,00 zł

365 242,00 zł

819 003,80 zł

400 771,20 zł

327 032,70 zł

444 425,00 zł

Grupę organizacyjną stanowią
pracownicy jednostki
organizacyjnej - Oddziału w
Białymstoku. Wsparcie w ramach
projektu będzie skierowane tylko
do pracowników Biatel Bit S. A.,
zamieszkujących na obszarze woj.
podlaskiego

53

Szkolenia: Systemy monitoringu wizyjnego; Proxim Certified Wi-Fi
Engineer; Mikro Tik Certified Wireless Enginerr oraz MTCNA;
Laboratoria Netgear; PakietAutoCAD Max; SolidWorks szkolenie
podstawowe+zaawansowane; Altium designer; SOA architektura
zaorientowana na usługi; administracja bazami danych Oracle II; MS
10231 Projektowanie Infrastruktury Microsoft SharePoint 2010; MS
10175 Programowanie apilkacji Microsoft SharePoint 2010; Pakiet Adobe Photoshop; Podstawy modelowania Procesów Biznesowych z
wykorzystaniem BPMN. SZkolenie "Odnawialne Źródła Energii".
Szkolenie z zakresu akademia zarządzania i sprzedażą. Szkolenie z języka
angielskiego Metodą Colina Rose oraz język angielski w biznesie oraz
język niemiecki

41

Szkolenia: Realizacja robót budowlanych wg FIDIC; Sporządzanie
kosztorysów; Spawanie metodą MAG; szkolenie apawaczy elektrodami
otulonymi i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych; Kurs w zakresie
badań nieniszczących - badania ultradźwiękowe; Kurs w zakresie badań
nieniszczących - badania radiograficzne; Kurs w zakresie badań
nieniszczących - badania magnetyczno-proszkowe; Kurs w zakresie badań
nieniszczących - badania penetracyjne; Kurs w zakresie badań
nieniszczących - III stopnia moduł podstawowy; Kurs Międzynarodowego
Instruktora Spawalniczego

365 242,00 zł

Grupa docelowa to 41
pracowników firmy Mostostal
zamieszkujących woj. podlaskie.

819 003,80 zł

Wsparcie skierowane jest do 12
firm sektora MŚP posiadających
siedzibę na terenie woj. podl. i ich
pracowników zam. na terenie w.
podlaskiego: Recman Sp. z o.o.;
Publikator Sp. z o. o.; PPUP
Palisnader Sp. z o.o.; SM Zachęta
Białystok; SM Rospuda Filipów;
SPP-HWital Suwałki

380

Szkolenia dla firmy RECMAN (Sprzedaż i marketing I PR,
komputerowe, Zielone miejsca pracy) Szkolenia PUBLIKATOR (S&M i
kierownicze, komputerowe, ZMP). Szkolenia dla POLISANDER (S&M i
kierownicze, zawodowe, komputerowe, ZMP). Szkolenia SM Zachęta
(S&M, komputerowe, ZMP) Szkolenia ROSPUDA i WITAL (S&M,
ZMP). Szkolenia POLISANDER i ZACHĘTA (zawodowe). Szkolenia
PSCE (zawodowe, komputerowe). Szkolenia WITAl (zawodowe)

400 771,20 zł

Grupą docelową projektu jest 7
firm (4 małe, 3 średnie) z
województwa podlaskiego przedsiebiorcy (jednostka
organizacyjna w woj. podl. ) i ich
pracownicy zamieszk. w woj.
podlaskim wg przepisów KC.
(ZETO, MARPOL, AKCESS,
TEMA, MAZUR I
PARTNERZY, WIB, JUBILECH
PLUS

80

Szkolenia językowe (j. angielski, e-learningowe), szkolenia umiejętności
osobistych, szkolenia z proekologicznych rozwiązań (osczędzanie energii
w firmir, ewidencja odpadów)

327 032,70 zł

Grupą docelową stanowi 240
(132K, 108M) przedsiebiroców i
pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę,
zamieszkujących na ob. woj.
podlskiego w rozumieniu
przepisów KC z 60 podlaskich
MM przedsiebiorstw z branż
waznych z punktu widzenia
rozwoju regionu

240

Wspzrcie zarządzanie strategocznego innowacyjnymi firmami: szkolenia z
zakresu budowania strategii innow. Firmy, szkolenia z zakresu wdrażania i
finansowania innow. w firmie, szkolenie z zakresu zarządzania
projektami. Wsparcie zarządzania eksportem w innowacyjnych firmach:
szkolenie z zakresu budowania strategii wejscia na rynki zagr., szkolenie z
zakresu obsługi klientów zagr.

11

WND-POKL.08.01.01-20- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z
078/12
o.o.

12

WND-POKL.08.01.01-20- PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z
002/12
o.o.

13

WND-POKL.08.01.01-20051/12

14

WND-POKL.08.01.01-20071/12

CONSULTOR Sp. z o.o.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Oddział w Białymstoku

15

WND-POKL.08.01.01-20- Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES"
096/12
S.A. w Suwałkach

16

WND-POKL.08.01.01-20089/12

17

WND-POKL.08.01.01-20103/12

Promotech Sp. z o.o.

Polska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

28.08.2012

ul. Ciołkowskiego 2/2A
15-245 Białystok

30.08.2012

ul. Roosvelta 18
60-829 Poznań

31.08.2012

ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
20-325 Lublin

31.08.2012

ul. Gen. Wł. Andersa 38
15-113 Białystok

30.08.2012

ul. Teofila Noniewicza 42A
16-400 Suwałki

04.09.2012

ul. Elewatorska 23/1
15-620 Białystok

04.09.2012

ul. Gen. W. Andersa 38
15-113 Białystok

Podniesienie kwalifikacji
pracowników szansą na 01.01.2013-31.05.2013
rozwój firm Podlasia

Eko-Przedsiębiorcy

01.01.2013-30.11.2013

Konkurencyjni na rynkurozwojowi dla sektora 01.12.2012-30.11.2013
MMP

Wyższe kwalifikacje
szansą na rozwój firmy

01.09.2012-31.07.2014

170 318,64 zł

616 154,40 zł

682 624,68 zł

689 883,44 zł

170 318,64 zł

Grupą docelową jest 60
przedsiębiorstw w tym 42 mikro i
18 małych z branży/sektora
budownictwa, które posiadają
jednostkę organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego.
Wsparciem w postaci szkoleń
ogólych zostanie objetych 90
pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę,
powołania, mianowania lub
spółdzielczej umpwy o pracę,
które zgodnie z KC zamieszkują
na terenie woj. podlaskiego

90

Szkolenia: Warsztaty wyjazdowe montaż bram garażowych i ślusarki alu.
oraz warsztaty wyjazdowe. Szkolenie w zakresie montażu specjalistycznej
stolarki otworowej oraz techniki montażu z zachowaniem najwyższych
standardów termoizolacji, nietypowe realizacje. Szkolenia dotyczące
montażu okien i drzwi w domu pasywnym, szkelenia i ramy, systemy
montażowe, mostki a straty ciepła. oraz szkolenie z zakresu prawna
obsługa reklamacji

616 154,40 zł

Grupę docelową stanowić będzie
wyłącznie 30 przeds. (20
mikro/10 małych) posiadających
jednostke organizacyjną na
obszarze województwa
podlaskiego oraz ich 120 (66K,
54M) pracowników członków
kadr zarządzających i
pracowników z obszaru
województwa podlaskiego

120

Szkolenie: Proekologiczne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii w
branzy TiGM, w zakresie przetwarzania odpadów w bramży S-L, w
zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii w branzy S-L

682 624,68 zł

Grupę docelową stanowi 77
przedsiębiorstw sektora MMP
branzy budownictwo i ich 180
pracowników z obszaru
województwa podlaskiego

180

Szkolenia ogólne: zielone miejsca pracy - fotowoltaika; szkolenie
AUTOCAD; szkolenie z kosztorysowania budowlanego; szkolenie
finansowaość i rachunkowość komputerowa w branży budowlanej

689 883,44 zł

Wsparciem zostaną objeci mikro-,
mali i średni przedsiebiorcy i ich
pracownicy 20 kobiet i 100
mężczyzn, posiadający jednostkę
organizacyjną na obszarze
województwa podlaskiego
zamieszkali na terenie
województwa podlaskiego w
rozumiemniu przepisów KC.

120

Szkolenia zawodowe: obiekty zabytkowe, tarasy, balkony, ciesla, prace
alpinistyczne, murarz, fakturzysta, kosztorysant budowalny, księgowość w
małej firmie, blacharz budowlany, elementy doświetlenia poddaszy, dachy
zielone, montażysta rusztowań metalowych, dachówki ceramiczne

61

Szkolenia: ekokwalifikacje, firma w internecie, pakiet szkoleń
specjalistycznych z zakresu machaniki i użytkowania samochodów

01.07.2012-30.09.2013

319 315,15 zł

319 315,15 zł

Grupę docelową stanowią w
100% delegowani do udziału w
projekcie pracownicy/czki oraz
właścicieled/ki - 61 os. z 15 firm
(z nazwy określone) z powiatów
białostockiego, suwalskiego,
augustowskiego.

Kompleksowe
podniesienie
01.09.2012- 31.12.2013
kompetencji
pracowników Promotech
Sp. z o. o.

186 860,00 zł

186 860,00 zł

Grupą docelową jest 90
pracowników zamieszkujących
woj. podlaskie dla firmy
Promotech

90

Szkolenia ogólne: 5S; Kanban, podstawy programowania maszyn CNC

255 585,00 zł

Grupa docelowa to: 57 osób,
zamieszkujacych w
województwie podlaskim z 8
firm: Piramida s. c. Bracia Kiszko
s. c. Chilli Pizza s. c., Gastro
Strefa s. c. Uczta Polska Sp. z o.
o. PHU Marta Pruszyńska,
Pruszynka Gastronomia Piotr
Pruszyński.

57

Szkolenie z umiejętności kulinarnych, komputerowe i językowe,
marketingowo - sprzedażowe

Business class
podlaskiego biznesu

Kuchnia XXI wieku

01.09.2012- 30.06.2013

255 585,00 zł

18

WND-POKL.08.01.01-20094/12

Selkar Michał Stypułkowski

05.09.2012

ul. Kolejowa 9 lok. 5
15-072 Białystok

Rozwój firmy Selkar

01.09.2012- 30.06.2013

195 013,60 zł

195 013,60 zł

Projekt zakłada wsparcie
doradcze 1 przedsiebiorstwa
(Selakar) posiadającego jednostkę
organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego i
szkolenia 18 pracowników firmy
Selkar

19

WND-POKL.08.01.01-20095/12

KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o.

05.09.2012

Al. Wojska Polskiego 27A
18-300 Zambrów

Rozwój pracowników rozwój firmy Keylite

01.09.2012-31.12.2013

507 440,00 zł

507 440,00 zł

Projekt zakłada wsparcie 1
średniego przedsiebiorstwa z
województwa podlaskiego Keylite
RW Polska (138 pracowników
w/w firmy)

1 107 053,48 zł

Grupę docelową stanowi 1
przedsiebiorstwo Centrum
Informatyki ZETO S. A. (85
pracowników ww.
przedsiebiorstwa, którzy
zamieszkują na obszarze
województwa podlaskiego w
rozumieniu przepisów KC

85

Szkolenia autoryzowane dotyczące rozwiązań IT MICROSOFT, CISCO,
ORACLE, ITIL, AutoCAD; Szkolenia w zakresie kompetencji
menedżerskich i z zarządzania projektami; Szkolenie w zakresie
kompetencji stanowiskowych, w obszarach profesjonalnej sprzedazy i
obsługi klienta, efektywności osobistej w pracy, profesjonalnego HR;
Szkolenie efektywności ekologicznej

135 378,00 zł

Grupę docelową stanowią 33
przedsiębiorstwa posiadających
jednostke organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego w tym
do 3 małych i 30 mikro z branzy:
handel hurtowy i detaliczny.

40

Szkolenie w zakresie zarzadzania, finansów, sprzedazy i marketingu,
polityki personalnej

428 124,40 zł

Projekt skierowany w 100%
mikro i małych przedsiębiorstw
posiadających swoją jednostkę
organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego,
prowadzących działność w
następujących branżach
przemysłu wg PKD 2007.

287

Szkolenia z zakresu aktualnych uregulowań prawnych w sektorze mikro i
małych przedsiębiorstw. Kurs obsługi edytora tekstów i arkusza
kalkulacyjnego w mikro małym przedsidębiorstwie. Język angielski;
Szkolenia dotyczące łamania barier równościowych

400 426,00 zł

Grupą docelową jest 60 mikro i
małych przedsiebiorców i ich
pracowników posiadających
siedzibę i/lub jednostkę
organizacyjną firmy na terenie
województwa podlaskiego
działajacych

80

Szkolenia z zakresu podstaw prawnych budownictwa energooszczędnego;
Szkolenia z zakresu standardów i zuzycia energetycznego: Szkolenia z
zakreszu ochrony ciepnej: Szkolenia z zakresu instalacji
energooszczędnych; Szkolenia z zakresu urządzeń efektywnych
energetycznie; Szkolenia z zakresu OZE w budownictwie; Szkolenia z
zakresu praktycznego zastosowania energooszczędnych rozwiazań

358 572,92 zł

Grupę docelową stanowi 18
mikro i 12 małych
przedsiębiorstw z obszaru
województwa podlaskiego i ich
60 pracowników. Grupę
docelową projektu w 100%
stanowią osoby starsze - powyżej
50 roku życia.

60

Szkolenia: pozyskiwanie funduszy unijnych dla wsparcia inwestycji w
branzy związanej z zakwaterowaniem i gastronomią; Sprzedaż i marketing
usług związany z zakwaterowaniem i gastronomią; Profesjonalny
menadżer związany branży związanej z zakwaterowaniem i gastronomią;
Język niemiecki

15

Szkolenia Managerskie oraz sprzedażowe

30

13 szkoleń w V modułach ( szkolenia miękkie i zawodowe, finansowo ksiegowe, projektowe, specjalistyczne)

20

21

22

23

WND-POKL.08.01.01-20106/12

WND-POKL.08.01.01-20123/12

WND-POKL.08.01.01-20005/12

WND-POKL.08.01.01-20013/12

Centrum Informatyki "ZETO" S. A.

DOMAGO Marek Wasiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Suwałkach

Europejski Dom Spotkań - Fundacja
Nowy Staw

24

WND-POKL.08.01.01-20004/12

25

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoWND-POKL.08.01.01-20Handlowe "MARTOM" Łukasz
102/12
Bazarewicz

26

VIVID CONSULTING Sp. z o.o.

WND-POKL.08.01.01-20- FIRMA "BARTOSZ" SPÓŁKA JAWNA
104/12
BUJWICKI, SOBIECH

11.09.2012

12.09.2012

12.09.2012

12.09.2012

17.09.2012

17.09.2012

17.09.2012

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok

Kolonia Porosły 29D
16-070 Choroszcz

Ul. Utrata 2b
16-400 Suwałki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin

ul. Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław

ul. Kawaleryjska 28
15-324 Białystok

ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok

Centrum Informatyki ZETO 01.09.2012-31.05.2014
moja praca - moja pasja

Rośniemy w siłę - rozwój
kompetencji pracowników
mikro i małych
przedsiębiorstwach woj.
podlaskiego

Pracownik na poziomie

Energooszczędne
Budowanie

03.09.2012-28.02.2013

01.01.2013-30.11.2014

01.09.2012-31.07.2013

Zawodowa szansa dla osób
02.01.2013-31.10.2013
50+

1 278 329,76 zł

135 378,00 zł

428 124,40 zł

462 546,00 zł

358 572,92 zł

02.01.2013-28.02.2014

198 321,70 zł

198 321,70 zł

Projekt zakłada wsparcie
doradcze firmy PPUH Martom
prowadzącą działalność w branży
handlu hurtowego i detalicznego
posiadającej jednostkę
organizacyjną w województwie
podlaskim

STAWIAMY NA ROZWÓJ
- kompleksowy program
szkoleń pracowników
01.10.2012-31.07.2014
FIRMY "BARTOSZ"
SPÓŁKA JAWNA
BUJWICKI, SOBIECH

393 080,00 zł

393 080,00 zł

Grupę docelową stanowią
wyłącznie pracownicy Firmy
Bartosz Sp. Jawna Bujwicki,
Sobiech

Akademia szkoleniowodoradcza w firmie PPUH
Martom

18

Doradzwto w zakładzie Selkar. Szkolenia sprzedaż, obsługa klienta,
marketing, menadżerskie i coachingowe

138

Doradztwo w zakresie Lean Management. Szkolenia działu produkcja z
systemu Lean; Total Preventic maintence i zarządzanie zapasami;
Szkolenie narzędzia jakości, mapowanie strumieni wartości i
optymalizacja; Szkolenie Project management; Coaching i motywacja;
Szkolenie oszczędzania energii

27

28

WND-POKL.08.01.01-20101/12

WND-POKL.08.01.01-20070/12

HASS H.A.Z. Wasiluk Spółka Jawna

Euroschool-Perfect Grażyna Elżbieta
Gliszczyńska

18.09.2012

19.09.2012

ul. 27 Lipca 24 lok. 1
15-138 Białystok

ul. Upalna 1A
15-668 Białystok

Kompetencje to podstawa

01.10.2012-31.03.2013

Doskonalenie języka obcego
w biznesie drogą do
01.01.2013-30.11.2014
prężnego rozwoju frmy - IV
EDYCJA

Szkolenia sommelierskie dla
branży hotelarsko 01.08.2012-30.09.2013
gastronomicznej

135 897,14 zł

Projekt zakłada wsparcie dla
pracowników Hotelu Podlasie
czyli 30 pracowników
zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę.

30

Warsztaty szkoleniowe oraz szkolenia wyjazdowe ( z zakresu efektywnej
komunikacji w zespole oraz z zakresu sposobów radzenia sobie ze
stresem)

563 698,80 zł

Grupa docelowa to 100% mikro i
małe firmy - przedsiebiorcy i ich
pracownicy zamieszkujący w
województwie podlaskim wg
przepisów KC. Przeszkolonych
zostanie 240 osób (180 z mikro,
60 z małych) z 200 firm: 160
mikro, 40 małych.

240

Szkolenia językowe i szkolenia z proekologicznych rozwiazań

476 172,80 zł

476 172,80 zł

Grupę docelową projektu będą
stanowić 10 mikro, 14 małe
przedsiębiorstwa prowadzące
działalność związaną z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, i ich
pracownice.

120

Szkolenia sommelierskie

135 897,14 zł

645 850,80 zł

29

WND-POKL.08.01.01-20087/12

Helio Marcin Czyż

28.09.2012

ul. Melomanów 10 lok. 37
00-712 Warszawa

30

WND-POKL.08.01.01-20057/12

Firma "Konstant" Witold Borowski

28.09.2012

ul. Podwisłocze 26/38
35-309 Rzeszów

Czyste Podlasie-efektywne
systemy grzewcze w
budownictwie

01.01.2013-30.11.2013

433 900,00 zł

433 900,00 zł

Projekt skierowany jest do 24
przedsiębiorstw z branzy
budowlanej posiadające jednostkę
organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego

96

Szkolenia w zakresieproekologicznych rozwiazań stosowanych w
systemach grzewczych

31

WND-POKL.08.01.01-20084/12

PI Investment

28.09.2012

ul. Krasickiego 24/14
30-503 Kraków

Metody skutecznego
zarządzania płynnością
finansową

01.11.2012-30.09.2013

182 030,00 zł

157 930,00 zł

Grupę docelową projektu stanowi
200 mikro i małych
przedsiębiorstw

200

Szkolenia : Instrumenty bankowe i finansowe, zabezpieczenie płatności,
wskaźniki PF i bieżąca kontrola PF

531 478,80 zł

Grupę docelową stanowi 80
przedsiebiorców i pracowników z
firm posiadających jednostke
organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego.
Projekt obejmuje wsparciem
pracowników przedsiebiorstw z
branży buudowlanej, działalności
finans. i ubezpieczeniowej, handlu
hur. i detal., działalności
profesjonalnej, naukowej i
technicznej oraz indywi. dział.
usług

80

Szkolenia i certyfikacja IPMA poziom D

1 638 600,00 zł

Projekt skierowany jest do
pracowników zatrudnionych w
mikro i małych
przedsiebiorstwach z obszaru
województwa podlaskiego.

300

Szkolenia otwarte wykorzystywane techniki szkol. blended learning,
warsztaty, menotoring

467 958,00 zł

Grupę docelową projektu będą
stanowić mikro i małe
przedsiębiorstwa prowadzące
działalność związaną z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

80

Techniki masażu spa & wellness

1 174 868,78 zł

Grupa docelową jest 45 mikro,
małych przedsiębiorstw
prowadzących działalność na
terenie województwa podlaskiego
i ich 180 pracowników
zamieszkujących na obszarze
województwa podlaskiego.

180

Szkolenia zawodowe dla branży trnasportowej, szkolenia z
proekologicznych rozwiązań z branży transportowej

32

WND-POKL.08.01.01-20023/12

33

WND-POKL.08.01.01-20049/12

Sysco Sp. z o.o.

34

WND-POKL.08.01.01-20086/12

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo Doradcza Kajetan Kisielewski

35

WND-POKL.08.01.01-20124/12

FIRMA 2000 Sp. z o. o.

EKSPERT Maciej Mrozek

28.09.2012

ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warszawa

Nowoczesny Project
Manager - zarządzanie
projektami według IPMA

01.10.2012

Al.. Komisji Edukacji
Narodowej 18/5B
02-797 Warszawa

Certyfikowane szkolenia
menedzerskie w woj.
podlaskim

01.10.2012

ul. Świętochowskiego 1 lok.
74
01-318 Warszawa

Innowacyjne techniki
masażu spa & wellness

02.10.2012

ul. Igrzyskowa 3/73
85-796 Bydgoszcz

KIEROWCA
ZAWODOWY-podstawą
branży transportowej

01.10.2012-30.09.2013

01.01.2013-31.12.2014

01.09.2012-31.10.2013

01.01.2013-31.08.2014

531 478,80 zł

1 638 600,00 zł

467 958,00 zł

1 174 868,78 zł

Podlaska Akademia
EKOJAZDY i
BEZPIECZNEJ JAZDY
Kierowcy Zawodowego

01.11.2012-31.12.2013

741 007,44 zł

01.09.2012-30.09.2013

308 131,50 zł

36

WND-POKL.08.01.01-20065/12

Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zawodowych Aleksander Igielski

15.10.2012

ul. Bohaterów Warszawy 18
lok. 1
70-372 Szczecin

37

WND-POKL.08.01.01-20111/12

GORT SPÓŁKA AKCYJNA

18.10.2012

ul. Produkcyjna 110
15-680 Białystok

Otwarci na rozwój szkolenie pracowników
GORT S.A.

ul. Przytorowa 4
18-220 Czyżew

Nowe umiejętności
motorem wzrostu
konkurencyjności

38

WND-POKL.08.01.01-20088/12

BIOMAZ Sp. z o.o.

18.10.2012

01.10.2012-31.08.2013

232 490,00 zł

741 007,44 zł

Grupa docelowa: 100 mikro i
małych przedsiębiorstw
świadczących usługi transportowe
i posiadających jednostkę
organizacyjną na obszarze
województwa podlaskiego

210

Szkolenie na PJ kat. C, Szkolenia na PJ kat. C + Kwalifikacja wstepna
przyspieszona z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem
ciężarowym, Szkolenie z EKOJAZDY i bezpiecznej jasdy dla kierowców
o duzym stażu, z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem
ciężarowym i autobusem

308 131,50 zł

Grupa docelowa to 219 osób
zatrudnionych w firmie GORT
S.A.

219

Szkolenia dla pracowników firmy GORT S. A.

232 490,00 zł

Grupę docelową stanowią
wszyscy pracownicy zatrudnieni
na umowę o pracę w 3
przedsiębiorstwach: BIOMAZ Sp.
z o. o.; PHU "ROLWIT' Marta
Gocłowska, Czyżew; "KRAINA
ZIELENI" Robert Żebrowski

40

Szkolenia: wózek jedniowy z wysięgiem, żuraw przenośny; podesty
ruchome; obsługa pilarek mechanicznych; praca na wysokości; spawacz
MIG/MAG; nowoczesne techniki księgowania i rachunkowości w małej
firmie; profesjonalne posługiwanie się systemami komputerowymi;
nowoczesne techniki sprzedaży; proekologiczne rozwiąznia szansą rozoju
firmy; ekonomiczne skutki bhp w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa

2 611 880,00 zł

Użytkownicy produktów: 1.W
wymiarze docelowym (doradcy
zawodowi, psycholodzy, doradcy
personalni, pracownicy HR,
kadrowcy - nowe metody
diagnozy, pracodwacy,
menedżerowie, rzemieślnicy nowe metody planowania,
trenerzy, pracownicy zarządzający
- nowe metody samokształcenia)
2. W wymiarze testowania (20
dordców i ekspertów, 20
pracodawców, 20 trenerów) 3. W
wymairze upowszechniania ( 140
doradców PUP, OPS, NGO z 14
powiatów,140 pracodwców,
rzemieślników MŚP, Cechy Izby
Rzemieślniczej z 14 powiatów,
140 terenów OPS, NGO z 14
powiatów
Odbiorcy produktów: 1. W
wymiarze docelowym (MŚP,
rzemiosło - Model ESP_Firma,
pracownicy z własnej woli,
pracownicy zagrożeni
bezrobociem, bezrobotni (do 3
miesiaca) 2. W wymiarze
testowania (20 firm MŚP,
rzemiosło - branże kluczowe, 20
pracowników (12K 8M))

460

Badania barier i potrzeb outplacement (badania ilościowe i jakościowe).
Test modelu ESP_Firma (testowanie). Test modelu ESP_Pracownik.
Ewaluacja modeli ESP

36

Szkolenia zawodowe: kierowca samochodu ciężarowego kat C
lub C+E z przewozem rzeczy, kierowca operator,wózka
jezdniowego, operator koparko ładowarki, fakturzysta/ka,
specjalista ds. kadr.
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej

Konkurs: 1/POKL/8/D.1.1/2011

1

WND-POKL.08.01.01-20264/11

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

24.08.2012

ul. Żurawia 47
00-680 Warszawa

PI-PWP: INNOWACJE NA
ZAKRĘCIE - testowanie i
01.07.2012- 30.06.2015
wdrażanie nowych metod
outplacementu

2 611 880,00 zł

Konkurs: 1/POKL/8.1.2/2012

1

WND-POKL.08.01.0220-004/12

Agencja Rozwoju Regionalnego w
Łomży

03.10.2012

Ul. M.C. Skłodowskiej 1 Własna firma zawodową
18-400 Łomża
szansą II EDYCJA

01.10.2012 31.05.2014

Grupą docelową projektu jest
36 osób (13K
i 23M) z powiatów:
1 782 090,00 zł 1 782 090,00 zł
grajewski, kolneński
zagrożonych utratą pracą lub
krótkotrwale bezrobotnych

2

3

WND-POKL.08.01.0220-004/12

Agencja Rozwoju Regionalnego
"ARES" S.A. w Suwałkach

WND-POKL.08.01.02- Zakład Doskonalenia Zawodowego
20-006/12
w Białymstoku

23.10.2012

03.10.2012

Ul. T. Noniewicza 42A
16-400 Suwałki

Ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

NOVA - program
wsparcia procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjnych w
regionie

POMAGAMY
zwalnianym kompleksowe wsparcie
adaptacyjne - II edycja

01.09.2012 28.02.2014

01.09.2012 31.05.2014

Grupą docelową projektu są
24 osoby (8K
i 16M) z powiatów:
1 358 246,40 zł 1 358 246,40 zł
augustowski, sejneński,
grajewski, m. Suwałki
zagrożonych utratą pracą lub
krótkotrwale bezrobotni

Grupą docelową projektu jest
80 osób (40K
i 40M) zagrożonych utratą
1 341 128,46 zł 1 341 128,46 zł
pracą lub krótkotrwale
bezrobotnych z obszaru woj.
podlaskiego

24

Sesje IPD
Szkolenia zawodowe skorygowane na podstawie danych IPD, m.
in. operator koparko-ładowarki, operator spycharki, spawacz
TIG, kierowca z uprawnieniami ADR, księgowa, projektant
grafiki - auto cad, kosztorysant, kadry-płace, przewodnik-pilot
turystyczny, prowadzenie agroturystyki, introligator, operator
maszyn dźwigowych kierowca wózka jezdniowego.
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej

80

Wsparcie psychologiczno-doradcze
Szkolenia zawodowe po określeniu IPD, m. in. ekspedienci,
pracownik obsługi płacowej, kasjer handlowy, przedstawiciel
handlowy, kierowca sam. osobowego, kierowca wózka
jezdniowego, operator sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa,
wizażysta/stylista, kucharz, barman, stolarz, kierowca
samochodu dostawczego, spawacz, robotnik gospodarczy,
drwal/pilarz.
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej

72

- szkolenie komputerowe
- ogrodnik terenów zielonych
- mobilne usługi cateringowe ze specjalnością artysta słodkości
- kierowca autobusu kategorii D
- kierowca samochodu ciężarowego kategorii C
- pilarz - drwal

540

- spawanie metodą MAG
- magazynier z obsługą wózków widłowych
- bukieciarz/florysta
- opiekun osób zależnych z masażem
- kuchnia europejska i obsługa przyjęć
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- robotnik ogólnobudowlany

Konkurs: 2/POKL/8.1.2/2012

1

2

WND-POKL.08.01.0220-025/12

Training Group Danuta Gorlewska

WND-POKL.08.01.02- Zakład Doskonalenia Zawodowego
20-017/12
w Białymstoku

10.01.2013

18.01.2013

al. Jana Pawła II 59c lok. 2
15-704 Białystok

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Jutro już dziś

01.03.2013-31.07.2014

Nowy START - doradztwo i
szkolenia dla rolników i ich 01.01.2013-30.06.2014
rodzin

489 405,88 zł

1 761 128,15 zł

489 405,88 zł

Grupą docelową projektu jest 72
osoby odchodzące z rolnictwa
(rolnicy i domownicy) z gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich lub
miast do 25 tys. (mieszkancy woj.
podlaskiego) z powiatów:
hajnowskiego (36 osób);
sokólskiego (36 osób).

1 761 128,15 zł

Grupę docelową projektu tworzą
osoby odchodzące z rolnictwa:
540 rolników i domowników
ubezpieczonych w KRUS,
posiadających miejsce
zamieszkania (stałe lub czasowe)
na terenie województwa
podlaskiego.

1 688 060,00 zł

Grupą docelową projektu będzie
210 osób chcących odejść z
rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w
KRUS lub ich domowników) z
obszarru woj. podlaskiego

210

405 838,00 zł

Grupa docelową jest 80 osób,
wyłącznie osoby odchodzące z
rolnictwa w rozumieniu definicji
POKL i przepisów Ustawy z
dn.20.12.1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, które z
własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem nowych
kwalifikavji, w tym min. 10%
pracujących os. dorosłych
powyżej 50 roku życia, min. 50%
osób bedących pracownikami o
niskich kwalifkacjach

80

- kierowca ciężarówki kat. C

3

4

WND-POKL.08.01.02- Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
20-048/12
Konsultingowe

WND-POKL.08.01.02CONSOLATOR Adam Piotr Chociej
20-019/12

23.01.2013

28.01.2013

ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

ul. Łąkowa 9/38
15-017 Białystok

Nowe kwalifikacje - nowe
możliwości dla osób
odchodzących z rolnictwa

Reorientacja zawodowa nowe możliwości

01.01.2013-31.12.2014

01.02.2013-30.11.2013

1 688 060,00 zł

405 838,00 zł

- kierowca autobusu Kat. D
- przedstawiciel handlowy
- monterka urządzeń energii odnawialnej
-kucharz
- kurs kwalifikacji wstepnej przyspieszonej kat. C
- kurs kwalifikacji wstępnej kat. D
- kurs prawa jazdy kat. B

- spawacz metodą MAG
- Spawacz metodą MIG
- Poradnictwa zawodowe

5

6

7

8

9

10

WND-POKL.08.01.0220-020/12

NAWIGATOR Doradztwo i
Szkolenia Sp. z o.o.

Archidiecezja Białostocka (Zakład
WND-POKL.08.01.02Handlowo - Produkcyjno - Usługowy
20-045/12
DYNAMIS)

WND-POKL.08.01.0220-034/12

WND-POKL.08.01.0220-043/12

WND-POKL.08.01.0220-032/12

WND-POKL.08.01.0220-033/12

Fundacja Prawo i Partnerstwo

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej

Consultor Sp. z o. o.

28.01.2013

28.01.2013

29.01.2013

31.01.2013

ul. Łąkowa 9/38
15-017 Białystok

ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

ul. Mickiewicza 1/101
15-213 Białystok

18-210 Szepietowo

31.01.2013

ul. Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa

31.01.2013

ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
20-325 Lublin

Nowe kwalifikacje - lepsze
jutro

Konkretny fach - II edycja

Recepta na odejście z
rolnictwa

REORIENTACJA 2 wsparcie doradcze i
szkoleniowe osób
odchodzących z rolnictwa

Naprzeciw nowym
horyzontom

Szansa dla rolnika!

01.03.2013-31.12.2013

01.01.2013-30.06.2014

01.01.2013-31.12.2013

01.01.2013-31.12.2014

01.09.2013-31.01.2015

01.04.2013-30.04.2014

431 159,97 zł

676 931,40 zł

343 170,00 zł

1 881 380,00 zł

741 748,88 zł

842 585,40 zł

431 159,97 zł

Grupa docelową jest 84 osób,
wyłącznie osoby odchodzące z
rolnictwa w rozumieniu definicji
POKL i przepisów Ustawy z
dn.20.12.1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, które z
własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem nowych
kwalifikavji, w tym min. 12%
pracujących os. dorosłych
powyżej 50 roku życia, min. 50%
osób bedących pracownikami o
niskich kwalifkacjach

676 931,40 zł

Projekt skierowany jest do osób
dorosłych, rolników
ubezpieczonych w KRUS i ich
domowników , deklarujących
chęć odejścia z rolnictwa zam. na
obszarze woj. podlaskiego.

343 170,00 zł

Projekt skierowany jest do 80 os.
dorosłych zamieszkujących woj.
podlaskie, ubezpieczonych jako
rolnicy bądź domownicy w
KRUS, chcący odejść z rolnictwa
i przekwalifikować się
zawodowo.

1 881 380,00 zł

Grupę docelową stanowi 600
rolników/czek i domowników
zamieszkałych na terenie
województwa podlaskiego w
rozumieniu przepisów KC w
gmienie wiejskiej, miejskowiejskiej i mieście 25 tys.
mieszkanców, wykonujących
działalność rolniczą, składających
oświadczenie o zamiarze podjecia
zatrudnienia poza rolnictwem lub
podjęcia pozarolniczej
działalnosci gospodarczej.

741 748,88 zł

Grupą docelową projektu będzie
100 osób zamieszkujący obszar
województwa podlaskiego,
rolników ubezpieczonych w
KRUS i ich domowników, które z
własnej inicjatywy są
zainteresowani nabyciem
umiejetności i kwalifikacji
zawodowych oraz zadeklarują
chęć odejscia z rolnictwa i
podjęcie zatrudnienia w obszarze
pozarolniczym

842 585,40 zł

Grupę docelową stanowi 156
osób odchodzących z rolnictwa z
obszaru województwa
podlaskiego, ubezpieczonych w
KRUS lub ich domownicy.

- Operator koparko ładowarki

84

- operator koparki
- operator ładowarki
- Poradnictwo zawodowe

158

- magazynier z obsługą wózków jezdniowych
- operator koparko-ładowarki
- kurs prawa jazdy kat.C
- spawacz metodą MAG
- opiekun osób starszych i dzieci
- szkolenie na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej
- indywidualne Doradztwo zawodowe

80

- księgowy
- przedstawiciel handlowy
- pomoc biurowa
- informatyka z grafiką
- fotograf
- operator kamery
-konferansjer/wodzirej
-specjalista ds. usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

600

- Poradnictwo IPD
- kucharz - prod. ekologiczny
- spawacz metodą MIG/MAG/TIG
- dekarz
- kierowca wózków widłowych
- kosmetyczka
- kierowca wózków widłowych
- kosmetyczka
- kierowca kat. C, E,
- krawiec
- pracownik biurowy z obsługą kas
- ogrodnik terenów zielonych, zielarz/ka, monter/ka urządzeń energii
odnawialnej, monter/ka ociepleń budynków
- kierowca kat. D, D1

100

- warsztaty z zakresu motywacji i adaptacyjności do zmian
- warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy i
autoprezentacji indywidualne poradnictwo zawodowe
- kierowca autobusu, autocysterny, ciągnik siodłowego, samochodu
ciężarowego
- operator koparko-ładowarki
- operator maszyn drogowych - walca drogowego
- język angielski w miejscu pracy.

156

- Usługi doradcze z IPD
- usługi doradcze z pośrednictwa pracy
- spawacz MIG/MAG
- kucharz kuchni regionalnej
- operator koparko-ładowarki
- kierowca samochodu ciężarowego

- Poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe)

11

WND-POKL.08.01.0220-035/12

12

WND-POKL.08.01.02-20052/12

13

WND-POKL.08.01.02-20050/12

Podlaska Izba Rolnicza

Gimna Grajewo

Open Education Group

Sp. z o.o.

14

WND-POKL.08.01.02-20- Rozwiazania Prawne i Biznesowe Spółka
038/12
z ograniczoną odpowiedzialnością

15

WND-POKL.08.01.02-20051/12

16

WND-POKL.08.01.02-20015/12

17

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich

EC Euro Consulting

WND-POKL.08.01.02-20Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
039/12

31.01.2013

Porosły 36d
16-070 Choroszcz

04.02.2013

ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo

07.02.2013

ul. Modlińska 1/209
15-066 Białystok

07.02.2013

ul. Warszawska 44/1 III
piętro
15-077 Białystok

13.02.2013

ul. Sukiennicza 6/1
87-100 Toruń

19.02.2013

ul. Piłsudskiego 32/103
10-578 Olsztyn

25.02.2013

ul. Brukowa 28/4
15-889 Białystok

Nowe umiejętności sposobem na sukces i szansą 01.06.2013-31.05.2015
na lepsze jutro - II edycja

Nowa rola - nowe pole
widzenia

01.01.2013-31.08.2013

Nowy Paln - Nowy Zawód 3
- reorientacja zawodowa
01.02.2013-31.01.2014
osób odchodzących z
rolnictwa

Zielona perspektywa szansa
01.02.2013-31.07.2014
na nowy zawód

INNA ROLA 2 - Nowe
zawody dla osób z sektora
rolniczego Zachodniego
Podlasia

01.01.2013-30.04.2014

GOTOWI NA ZMIANY II wsparcie dla kobiet i
01.02.2013-30.11.2013
męźczyzn odchodzących z
rolnictwa

ZIELONE ZAWODY szansa dla osób
odchodzacych z rolnictwa

01.03.2013-30.04.2014

910 428,00 zł

153 490,00 zł

561 494,00 zł

613 757,60 zł

571 996,40 zł

342 610,00 zł

535 728,81 zł

910 428,00 zł

Grupę docelową projektu stanowi
300 osób odchodzących z
rolnictwa, ubezpieczonych w
KRUS, posiadających miejsce
zamieszkania na terenie
województwa podlaskiego, w
rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego w gminie wiejskiej
oraz w mieście do 25 tys.
mieszkanców, wykonujących
działalność rolniczą, składających
oświadczenie o zamiarze podjęcia
zatrudnienia poza rolnictwem lub
podjęcia pozarolniczej
działalności gospodarczej

153 490,00 zł

Grupę docelową projektu
stanowią osoby odchodzące z
rolnictwa, ubezpieczone w
KRUS, posiadające miejsce
zamieszkania na terenie
województwa podlaskiego,
zameldowanie na terenie Gminy
Grajewo

561 494,00 zł

Grupę docelową stanowią
wyłącznie osoby odchodzące z
rolnictwa ubezpieczone w KRUS
posiadające miejsce zamieszkania
na terenach wiejskich lub
miastach poniżej 25tys.

613 757,60 zł

Grupę docelową projektu
stanowią osoby odchodzące z
rolnictwa, ubezpieczone w
KRUS, posiadające miejsce
zamieszkania na terenie
województwa podlaskiego.

571 996,40 zł

Grupą docelową są rolnicy i
domownicy zamieszkali w
województwie podlaskim:
grajewskim, kolneńskim,
łomżyńskim i zambrowskim.

342 610,00 zł

Grupą docelową stanowić będą
osoby odchodzące z rolnictwa z
województwa podlaskiego

535 728,81 zł

Grupę docelową projektu
stanowią osoby odchodzące z
rolnictwa, ubezpieczone w
KRUS, posiadające miejsce
zamieszkania na terenie
województwa podlaskiego.

300

- zdobnik ceramiki
- pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych
materiałów
- kosmetyczka
- kelner
- barman
- cukiernik
- architekt wnętrz
- kierowca samochodu ciężarowego
- operator żurawia jezdniowego
- kierowca operator wózków jezdniowych
- operator koparko ładowarki
- dekarz
- monter urządzeń energii odnawialnej
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- robotnik budowlany
- pilarz

- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

70

- kierowca samochodu ciężarowego kat. C
- kierowca samochodu ciężarowego kat. CE
- monter urządzeń energii odnawialnej
- doradztwo i poradnictwo zawodowe

86

- kurs opiekunka dziecięca
- kurs bukieciarz
- kurs pracownika biurowego
- kurs kierowcy zawodowego
- kierowca komunikacji zbiorowej
- Indywidualne Plany Działań

140

- Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)
- zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- pozyskiwanie dotacji
- rejestracja i certyfikowanie produktu regionalnego
- aktywne formy poszukiwania pracy
- obsługa komputera z naciskiem na poruszanie sie po internecie
- stolarz budowlany
- brukarz
- dekarz
- fryzjerka
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- serowar
- garmażer
- kucharz małej gastronomii
- właściciel małego zakładu agroturystycznego
- operator ładowarki
- monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
- monter urządzeń energii odnawialnej

60

- Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne
- kierowca kat. D - transport zbiorowy
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
- pracownik biurowy

60

- spawacz metodą TIG
- kierowca samochodu ciężarowego z kursem na przewóz rzeczy i osób
- stylista/ka - wizażysta/ka
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- spotkania indywidualne
- Doradztwo indywidualne i warsztaty aktywizujące

54

- alpinista zawodowy
- robotnik budowlany
- technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (ogniw
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)
- pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych.

Konkurs: 2/POKL/8.1.3/2012

1

WND-POKL.08.01.03-20- Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w
007/12
Białymstoku

04.06.2013

ul. Warszawska 6
15-950 Białystok

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI
ZAWODOWEJ- lokalne
partnerstwo na rzecz
01.07.2013- 30.06.2015
zwiększenia adaptacyjności
nauczycieli zawodowych

858 754,80 zł

858 754,80 zł

Grupę docelową stanowią
pracownicy i pracodawcy,
rzemiosło, ogranizacje
pracodawców, związki
zawodowe, JST, PUP,
społeczność lokalna i NGO.

80

Wypracowanie rozwiązań współpracy lokalnej instytucji i przediębiorstw
na rzecz modernizacji i przedsiębiorstw i szkół zawodowych w woj.
podlaskim w zakresie organizacji form pracy, form świadczenia pracy,
godzenia życia zawodowego z osobistym oraz adaptacyjności nauczycieli
zawodowych zagrożonych bezrobociem.

39

Szkolenia doskonalące - zawodowe (szkolenie z certyfikacji spoin oraz
kurs języka angielskiego z elementami j. biznesowego i branżowego).

Konkurs: 1/POKL/8.1.1/2013
1

WND-POKL.08.01.01-20012/13

2

WND-POKL.08.01.01-20071/13

3

WND-POKL.08.01.01-20068/13

4

WND-POKL.08.01.01-20080/13

Tomas Consulting S.A.

4progress Maciej Kusiński

Lingua Edyta Sylwia Jasińska

Bugumił Klimiuk - "CONSTANS"

Rozwijamy żagle - szkolenia
pracowników KOTNIZ inż.. 01.09.2013- 30.06.2014
Zdzisław Nietupski

325 833,20 zł

325 833,20 zł

Grupą docelową projektu jest 39
pracowników (3K, 36M) firmy
KOTNIZ inż. Zdzisław Nietupski,
zamieszkujących w woj.
podlaskim.

FARMY
FOTOWOLTAICZNE najczystsza energia pod
SŁOŃCEM! Kompleksowe
wsparcie szkoleniowe
01.01.2014-30.06.2015
podlaskich "zielonych"
przedsiębiorstw w zakresie
stosowania ekologicznych
rozwiązań fotowoltaicznych

295 095,95 zł

295 095,95 zł

Grupę docelową projektu stanowi
60 mężczyzn z 24 mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw z
obszaru woj. podlaskiego.

60

Wsparcie szkoleniowe w zakresie projektowania, budowy i ochrony oraz
zarządzania farmami fotowoltaicznymi

27.09.2013

ul. Niemeńska 132
15-161 Białystok

Posługiwanie się językiem
obcym szansą na wzrost
konkurencyjności podlaskich 01.03.2014-30.06.2015
przedsiębiorstw i ich
pracowników. Edycja IV

267 649,50 zł

227 752,50 zł

Grupę docelową projektu stanowi
88 osób (66K, 22M) z 60 mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
z obszaru woj. podlaskiego.

88

Szkolenia z języka angielskiego zakończone egzaminem TELC

27.09.2013

ul. Warszawska 56
17-200 Hajnówka

Rozwój kompetencji
podlaskich przediębiorców i
01.09.2013-30.06.2015
ich pracowników z sektora
MŚP

932 045,26 zł

Grupę docelowa projektu
stanowią mikro, mali i średni
przedsiębiorcy i ich pracownicy
(zamieszkujący na obszarze woj.
podlaskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego)

200

Szkolenia z języka angielskiego (egzamin z TOEIC) i języka niemieckiego
(egzamin z WiDaF) oraz szkolenie z akademii bezpiecznej jazdy

Grupę docelowa projektu
stanowi 142 pracowników
Inwestycja w kadry kluczem
01.11.2013-31.12.2014 478 873,18 zł 478 873,18 zł
PSS Społem pracujących
do rozwoju PSS Społem
na terenie woejwództwa
podlaskiego

142

Kurs z zakresu kadr i płac oraz kurs profesjonalnego
sprzedawcy

Grupą docelową projektu
stanowią prywatne
placówki zdrowia z
województwa podlaskiego

90

Szkolenia komputerowe i egzaminy ECDL Start oraz
szkolenia komuterowe ze stosowania e-narzedzi i agzamin
ECDL e-Citizen

24.09.2013

27.09.2013

Al. 1000-lecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok

ul. Legionowa 30/205
15-281 Białystok

5

WND-POKL.08.01.01-20052/13

SLG International Training Center
Sp. z o. o.

02.10.2013

ul. Pańska 73/410
00-834 Warszawa

6

WND-POKL.08.01.01-20074/13

2 Bit Spółka z ograniczoną
odpowiedzilanością

03.10.2013

ul. Gródecka 3 15-651
Białystok

IT w pigułce. Szkolenia z
obsługi komputera i
01.09.2013-31.12.2014
Internetu w niepublicznych
placówkach służby zdrowia

932 045,26 zł

357 056,75 zł 357 056,75 zł

7

WND-POKL.08.01.01-20073/13

2 Bit Spółka z ograniczoną
odpowiedzilanością

03.10.2013

ul. Gródecka 3 15-651
Białystok

Grupą docelową projektu
jest 40 MŚP,
prowadzących działalność
w
branżach/sektorach/przemy
słac h wg PKD 2007
wskazane w Planie
Działania, które posiadają
jednostkę organizacyjną na
Akademia IT. Szkolenia
komputerowe dla podlaskich 01.04.2014-30.06.2015 350 772,90 zł 350 772,90 zł terenie woj. podlaskiego i
firm
90 ich
pracowników/pracownic
(65K i 25M z czego
połowa to osoby 50+)
zamieszkałych na terenie
woj. podlaskiego w
rozumieniu przepisów KC
o małych umiejętnościach
obsługi komputera.

90

W ramach projektu przewidziane są szkolenia z zakresu:
"Szkolenia komputerowe z podstawowych programów
biurowych i egzaminy zewnętrzne ECDL Start" oraz
"Szkolenia komputerowe z e-narzędzi i egzamin zewnętrzny
ECDL e-Citizen"

280

Szkolenia dla kadry zarzadzającej (nowoczesny menadżer)
oraz szkolenia dla pracowników (skuteczny negocjator)

Grupę docelową stanowi
jedno mikro
przedsiębiorstwo ArtSigma
Sp.z o.o.

9

Certyfikowane szkolenia z zakresu negocjacji

Grupę docelową stanowią
3 przedsiębiorstwa i ich
pracownicy, które
01.01.2014-31.08.2014 329 496,48 zł 329 496,48 zł
posiadają jednostkę
organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego

52

Szkolenia sprzedażowe i z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi oraz warsztaty technologi informatycznej,
doradztwo indywidualne

8

WND-POKL.08.01.01-20098/13

Vision PR Anna Moczulewska

08.10.2013

Grupę docelową stanowią
przedsiębiorcy, osoby
zarządzające, zatrudnione
na stanowisku
kierowniczym oraz
pracownicy w działach
handlu, sprzedaży,
Sukces na horyzoncie zakupów oraz
szkolenia dla kadry
przedstawiciele handlowi
ul. Warszawska 34/7 15-077
zarządzającej i pracowników 01.09.2013-30.11.2014 238 573,75 zł 238 573,75 zł
Białystok
firm z sektora MMSP z
wg certyfikowanych
obszaru województwa
programów nauczania
podlaskiego, w przypadku
osób fizycznych zam. w
woj. podlaskim a w
przypadku innych
podmiotów posiadają
jednostkę organizacyjną w
woj. podl.

9

WND-POKL.08.01.01-20103/13

Artsigma Sp. z o.o.

08.10.2013

Inwestycja w kadry - wzrost
ul. Dąbrowskiego 28/31 15potencjału ArtSigma Sp. z o. 01.10.2013-31.05.2014
872 Białystok
o.

10

WND-POKL.08.01.01-20027/13

Lechaa Consulting Sp. z o.o.

09.10.2013

ul. Fiołkowa 7 20-834
Lublin

Podlaska strefa rozwoju

272 352,50 zł 272 352,50 zł

11

WND-POKL.08.01.01-20067/13

Euroschool-Perfect Grażyna Elżbieta
Gliszczyńska

10.10.2013

12

WND-POKL.08.01.01-20072/13

4progress Maciej Kusiński

10.10.2013

13

WND-POKL.08.01.01-20097/13

BIT SPÓŁKA AKCYJNA

10.10.2013

14

WND-POKL.08.01.01-20T-Matic Grupa Computer Plus Sp.z o. o.
100/13

11.10.2013

ul. Upalna 1A 15-668
Białystok

ul. Legionowa 30/205 15281 Białystok

Doskonalenie języka obcego
w biznesie drogą do
01.09.2014-30.06.2015
prężnego rozwoju firmy - V
edycja

AKADEMIA
SKUTECZNEGO
HANDLOWCA -II edycja

327 621,30 zł 327 621,30 zł

01.01.2014-31.03.2015

334 586,40 zł 334 586,40 zł

Certyfikowane szkolenia dla
ul. Ciołkowskiego 2/2A 15pracowników oddziału BIT 01.09.2013-31.08.2014
245 Białystok
S.A.

385 094,88 zł 385 094,88 zł

ul. Malmeda 1 15-440
Białystok

Wykształcona kadra - klucz
01.10.2013-31.07.2014
do sukcesu

Wykwalifikowany
pracownik branży rolnospożywczej!

104 883,60 zł 104 883,60 zł

Grupę docelową stanowią
mikro, mali i średni
przedsiębiorcy ( jednostka
organizacyjna w woj.
podlaskim) i ich
pracownicy zamieszkujący
w woj. podlaskim wg
przepisów KC.
Przeszkolonych zostanie
120 osób ( 50 z mikro, 20 z
małych i 50 ze średnich
przedsiębiorstw z 60 firm:
20 mikro, 20 małych i 20
średnich)
Grupę docelową stanowi
200 handlowców (112K i
88M) mikro, mali i śrdni
przedsiębiorcy i ich
pracownicy z obszaru woj.
podlaskiego (osoby
fizyczne zamieszkujące na
obszarze WP w rozumieniu
przepisów KC,
przedsiębiorstwa
posiadające jednostkę
organizacyjną na obszarze
WP).
Grupę docelową projektu
stanowią pracownicy
Oddziału w Białymstoku
Grupę docelową projektu
stanowią pracownicy firmy
T-Matic

Grupę docelową projektu
stanowi 40
przedsiębiorstw, w tym 30 mikro, 7 - małych i 3
średnie posiadających
jednostkę organizacyjną na
terenie woj. podlaskiego,
01.02.2014-31.12.2014 519 296,52 zł 519 296,52 zł prowadzących działalność
w sektorze przetwórstwa
rolno-spożywczego i ich
120 pracowników (48
kobiet i 72 mężczyzn) , w
tym 50% (60 os.) grupy
stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach.

120

W ramach projektu przewidziane są szkolenia językowe z
języka angielskiego.

200

W ramach projektu przewidziane są szkolenia z
zakresu:skutecznej sprzedaży, budowania i utrzymywania
długotrwałych relacji z kluczowymi klientami, negocjacji
handlowych, skutecznych metod pozyskiwania klientów,
komunikacja w zespole handlowym, autoprezentacja dla
handlowców, efektywne wywierane wpływu na klienta,
zarządzanie emocjami i stresem w pracy handlowca.

37

Szkolenia Akademia Inżynierska i Techniczna oraz
Akademia Zarządzania i Języków Obcych

11

Szkolenia: marketingowe, zarządzania, automatyka
przemysłowa

120

W ramach projektu przewidziane są szkolenia z zakresu:
"Komputer i internet w zawodach technicznych z
egzaminem i certyfikatem VCC", "E-marketing z
egamiznem i certyfikatem ECCC PI M7" oraz "Zielone
biuro z egzaminem i certyfikatem ECCC PI M13".

15

WND-POKL.08.01.01-20PULS Systemy Organizacji Szkoleń
029/13
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14.10.2013

ul. Roosevelta 18 60-829
Poznań

16

WND-POKL.08.01.01-20109/13

16.10.2013

ul. Ignatki 27a 16-001
Kleosin

Kuźnia menadżerów PLUM 01.10.2013-31.07.2014

Grupę docelową projektu
131 510,00 zł 131 510,00 zł stanowią pracownicy firmy
PLUM

26

Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i
samoorganizacyjnych - szkolenia wspólne. Szkolenia z
zakresu umiejetności zarządzania firmą i pracownikami szkolenia dla wyższej kadry zarządzającej

17

ZAKŁAD PRODUKCYJNOWND-POKL.08.01.01-20USŁUGOWO-HANDLOWY "MICHAŁ"
081/13
KRZYSZTOF TARGOŃSKI

16.10.2013

ul. 1 Maja 7c 18-200
Wysokie Mazowieckie

Nowoczesna firma - wzrost
potencjału ZPUH MICHAŁ 01.01.2014-28.02.2015
Krzysztof Targoński

276 010,00 zł 276 010,00 zł

Grupę docelową projektu
stanowią pracownicy firmy
ZPUH MICHAŁ Krzysztof
Targoński

44

Szkolenia metodą MAG i spawanie metodą MIG, kurs
operatora wózka jezdniowego, kurs językowy, kurs prawa
jazdy i wiele innych

18

WND-POKL.08.01.01-20084/13

16.10.2013

ul. Nowogrodzka 151 18400 Łomża

7

Doradztwo, szkolenia pracowników z systemu ERP,
symfonia kadry i płace, program rysujaco - sterujący,
certyfikowany program intensywnego szkolenia z języka
angielskiego

PLUM Sp. z o.o.

WILROBI SP. Z O. O.

Rozwój firmy Wilrobi
Sp. z o. o.

Grupę docelową projektu
01.10.2013-30.09.2014 393 228,00 zł 393 228,00 zł stanowią pracownicy firmy
Wilrobi

19

20

WND-POKL.08.01.01-20- MSG GRANIT SWATKOWSCY Spółka
092/13
jawna

WND-POKL.08.01.01-20- Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział
050/13
w Białymstoku

16.10.2013

17.10.2013

ul. Kolonia Zabłudów
Miasto 5/5 16-060
Zabłudów

ul. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 8 15-111
Białystok

Grupę docelową projektu
316 180,30 zł 316 180,30 zł stanowią pracownicy firmy
MSG GRANIT

5

Doradztwo, szkolenia pracowników z systemu ICAN
Managment, Firs Time-Manager, Advanced Sales
Management Program

Grupą docelową projektu
stanowi 24
mikroprzedsiębiorstwa, 6
małych przedsiębiorstw i 2
Potwierdzamy kwalifikacje
01.11.2013-30.11.2014 407 225,16 zł 407 225,16 zł średnie przedsiębiorstwa i
zawodowe
ich pracownicy,
posiadający jednostkę
organizacyjną na obszarze
województwa podlaskiego

64

Szkolenia zawodowe: dekarz, cieśla, alpinista przemysłowy,

46

Szkolenia: inżynieria projektowo-programowa, finanse,
kadry i płace zarządzanie, techniki informatyczne oraz
doradztwo

130

Szkolenia pracowników z zakresu zarządzania jakością w
firmie

96

Szkolenie IT

Doradztwo i szkolenia w
MSG Granit

01.10.2013-30.09.2014

278 385,00 zł 278 385,00 zł

Grupę docelowa stanowią
wyłącznie pracownicy
firmy AUTOMATYKAPOMIARYSTEROWANIE S.A.

84 140,00 zł

Grupę docelowa stanowią
wyłącznie pracownicy
firmy TMT Sp. z o.o.

21

WND-POKL.08.01.01-20041/13

ATOMATYKA-POMIARYSTEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

21.10.2013

AKADEMIA APS kompleksowy program
ul. A. Mickiewicza 95F 15- szkoleniowo-doradczy dla
01.01.2014-28.02.2015
257 Białystok
firmy AUTOMATYKAPOMIARY-STEROWANIE
S.A. i jej pracowników

22

WND-POKL.08.01.01-20083/13

TMT Sp. z o. o.

21.10.2013

ul. Wojska Polskiego 161 18402 Łomża

Grupę docelową stanowią
pracownicy małych, mikro
i średnich przedsiębiorstw
posiadających jednostkę
organizacyjną na obszarze
województwa podlaskiego
i prowadzący działalność w
nastepujących branżach wg
Al.. Niepodległości 2 61-874 Warsztaty profesjonalistów
01.11.2013-30.04.2015 838 578,96 zł 838 578,96 zł
Poznań
IT
PKD 2007 (sektor
oprogramowania
komputerowego i
technologii
informatycznych oraz
sektor technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych)

23

WND-POKL.08.01.01-20044/13

TEB EDUKACJA Sp. z o.o.

30.10.2013

24

WND-POKL.08.01.01-20077/13

Mazer Paweł Andrzej Olszewski

02.12.2013

25

WND-POKL.08.01.01-20- Danish Technological Institute Polska SP.
040/13
z o. o.

26

27

WND-POKL.08.01.01-20028/13

WND-POKL.08.01.01-20001/13

Ośrodek Doradztwa
i Treningu Kierowniczego

IT Grzegorz Chojnacki

02.12.2013

02.12.2013

05.12.2013

Zarządzanie jakością w
TMT Sp. z o. o.

01.09.2013-31.05.2014

84 140,00 zł

04.11.2013-30.09.2014

145 355,67 zł

145 355,67 zł

Grupę docelowa stanowią
wyłącznie pracownicy firmy
"Mazer" Paweł OLszewski

1

Doradztwo w firmie "Mazer" Paweł Olszewski oraz szkolenia z zakresu
negocjacji i przywództwa w firmie

ul. Królowej Marysieńki 90
Analityk Finansowy 01.11.2013-31.07.2014
02-954 Warszawa
szkolenia i certyfikacja CFA

675 903,60 zł

675 903,60 zł

Grupę docelowa stanowią
pracownicy przedsiębiorstw z
terenu WP z branż wg PKD

50

Szkolenia i egzamin z CFA

470 961,14 zł

Proj.obejmie 72 os. (32K i 40M) prac.(w rozumieniu ust. KP) i
właścicieli/wspólników z 60
przedsięb. z jedn. organiz. na
terenie woj. podlaskiego

72

1 024 118,40 zł

Grupę docelową stanowią 35
mikro, 10 małych i 5 średnich
przedsiębiorstw posiadających
siedzibę i/lub jednostkę
organizacyjną oraz prowadzących
działalność w branży IT/ICT w
woj. podlaskim

60

ul. Zacisze 7 15-138
Białystok

ul. Heweliusza 11 80-890
Gdańsk

ul. Powstańców 27A 05-870
Błonie

Rozwój firmy "Mazer"
Paweł Andrzej Olszewski

zaPROJEKTuj sukces
swojej firmy - Edycja II wsparcie potencjału
rozwojowego i pozycji
konkurencyjnej podlaskich
MŚP

Podlaska Akademia
Kompetencji ICT

01.12.2013-28.02.2015

01.12.2013-31.08.2014

470 961,14 zł

1 024 118,40 zł

Cykl szkoleń przygotowujący do certyfikacji IPMA składa się z 7
modułów (łącznie 16 dni): Metodyka Zarządzania Projektam, Zarządzanie
ryzykiem”, Aspekty finansowe projektu, Komunikacja i praca zespołowa
w projekcie, MS Project, Aspekty prawne projektu, Powtórka przed
certyfikacją IPMA

Szkolenie MS z egzaminem oraz certyfikatem MCITP;

Konkurs: 1/POKL/8.1.3/2013

1

WND-POKL.
08.01.03-20006/13

Izba Rzemieślnicza
i Przedsiębiorczości
w Białymstoku

28.02.2014

Ul. Warszawska 6
15-950 Białystok

Partnerstwo lokalne na rzecz
zatrudnienia przyjaznego 01.01.2014- 30.06.2015
rodzinie

647 660,64 zł

120

Utworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia przyjaznego
rodzinie w woj. podlaskim odnoszącego się do godzenia życia
zawodowego z rodzinnym, organizacji pracy, form świadczenia pracy oraz
adaptacyjności pracowników, opiekunów małych dzieci do lat 7.
Utworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego
opiekunów osób zależnych z udziałem przedstawicieli 10 instytucji:
publicznych i prywatnych instytucji szkoleniowych, urzędów pracy,
związków pracodawców,
rzemiosła, JST. Organizacja konkurus na "Pracodawcę nowych czasów".
Szkolenia: "Rola Partnerstwa Lokalnego w wypracowaniu i wdrażaniu
rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego i
elastycznych form zatrudnienia"; "Sposoby godzenia życia zawodowego i
rodzinnego przy zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia"; "Rola
Partnerstwa Lokalnego w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań
sprzyjających kształceniu ustawicznemu opiekunów osób zależnych".
Adaptacja dobrych praktyk odnośnie współpracy lokalnej na rzecz
zatrudnienia przyjaznego rodzinie, odnoszącego się do godzenia życia
zawodowego z rodzinnym, organizacji pracy, form świadczenia pracy oraz
kształcenia ustawicznego opiekunów osób zależnych oraz ich promocja w
woj. podlaskim z udziałem utworzonych Partnerstw Lokalnych.
Zorganizowanie konferencji ponadnarodowej.

876 641,26 zł

Grupą docelową projektu
stanowią przedsiębiorcy i
pracownicy, zamieszkujący na
obszarze woj. podlaskiego
posiadający jednostkę
organizacyjną na obszarze woj.
podlskiego

200

Szkolenia "Akademia Językowa"-realizowane w dwóch turach po 100
osób przez okres 10 m-cy. Zajęcia językowe na różnym poziomie
zaawansowania w zależności od stopnia znajmości języka. Weryfikacja
zdobytej wiedzy nastapi w oparciu o egzamin zewnętrzny i uzyskanie
certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji: j. angielski - egzamin
TOEIC, natomiat j. niemiecki WiDaF.

341 822,72 zł

Grupę docelową projektu stanowi
42 przedsiębiorców i
pracowników z 16 MMŚP, tj:
Victoria sp. j.; Brand Distribution
Poland LTD sp. z o.o. sp.
k.;BDSKLEP.PL sp.z o.o.; Star
Sirius sp. z o.o.; Brand
Distribution LTD sp. z o.o. sp. k.;
WGD Orion SA; Paweł
Zawadzki; Perfect Sales Piotr
Urbanowicz; P.P.H.U.EL-MECH
Paweł Paszkowski; Wojciech
Roszkowski; PROFINE Joalanta
Skowrońska; VadeMecum
Consulting Iwona Konobrocka;
PEAR CONSULTING Paweł
Tupalski; GLOBAL BUSINESS
monika Lutarewicz; Tofiluk Ana;
JANIG Janicki Grzegorz

42

Wsparcie w zakresie zarządzania: Zarządzanie firmą w branży FMCG;
Zarządzanie finansami w branży FMCG; Akademia Strategicznego
Przywództwa; First-Time Manager; Akademia Menedżera Kaizen.
Wsparcie w zakresie sprzedaży: Wsparcie procesów sprzedaży w branży
FMCG; Kursy języka angielskiego.

270 323,00 zł

Grupę docelową projektu
stanowią pracownicy firmy
SUPERBRUK z siedzibą w
Hryniewiczach, zatrudnieni na
podstawie um. o pracę
zamieszkali na obszarze woj.
podlaskiego w rozumieniu KC.

64

Wsparcie działu PRODUKCJI I USŁUG; SPRZEDAŻY I
MARKETINGU; ADMINISTRACJI

647 660,64 zł

Grupę docelową projektu stanowi
120
pracowników i pracodawców
(77K, 43M),
będących przedstawicielami
organizacji pracodawców,
związków
zawodowych, jednostek
samorządu terytorialnego,
instytucji rynku pracy, NGO,
społeczności lokalnej.
Uczestnicy (osoby
fizyczne) zamieszkujące w woj.
podlaskim w
rozumieniu KC.

Konkurs: 2/POKL/8.1.1/2013

1

2

3

WND-POKL.08.01.01-20124/13

WND-POKL.08.01.01-20217/13

WND-POKL.08.01.01-20158/13

Constans Bogumił Klimiuk

4progress Maciej Kusiński

ABW Superbruk Sp. z o.o.

02.04.2014

03.04.2014

14.04.2014

ul. Warszawska 79 D
15-201 Białystok

ul. Legionowa 30/205 15281 Białystok

Hryniewicze 15-061
Juchnowiec Kościelny

Kompetentny pracownik
MŚP w regionie

Szkolimy Liderów Branży
FMCG

01.04.2014- 30.06.2015

01.04.2014- 30.06.2015

superKADRA SUPERbruku 01.04.2014- 30.06.2015

876 641,26 zł

341 822,72 zł

270 323,00 zł

4

WND-POKL.08.01.01-20218/13

5

WND-POKL.08.01.01-20- Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w
255/13
Białymstoku "Radio Białystok"

6

WND-POKL.08.01.01-20139/13

7

WND-POKL.08.01.01-20T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.
195/13

8

WND-POKL.08.01.01-20- Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO
235/13
Sp. z o. o.

9

10

TOBO Datczuk Spółka Jawna

Opieka - Podlaskie Centrum Opiekunek
Kinga Koronkiewicz

WND-POKL.08.01.01-20142/13

CONSULTOR Sp. z o.o.

WND-POKL.08.01.01-20227/13

Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza
Sp. z o.o.
Sp.
komandytowa

11

WND-POKL.08.01.01-20125/13

12

WND-POKL.08.01.01-20160/13

"KOBA" Konrad Baranowski

13

WND-POKL.08.01.01-20198/13

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

14

WND-POKL.08.01.01-20164/13

Constans Bogumił Klimiuk

MODERATOR Sp. z o.o.

245 012,32 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy TOBO z
siedzibą w Kurianach, zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę,
zamieszkali na obszarze WP w
rozumieniu KC.

38

Wsparcie w zakresie zarządzania: Akademia Menadżera; Menadżer jako
coach; Autoprezentacja i wystąpienia publiczne; Kadry i płace; Kurs
księgowości; Aplikacje komputerowe wspomagające zarządzanie.
Wsparcie w zakresie sprzedaży i komunikacji: Komunikacja i wspópraca
w zespole zadaniowym; Strategie skutecznych negocjacji; E-commerce;
Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z kluczowymi klientami;
Indywidualne konwersacje z biznesowego języka rosyjskiego i
angielskiego.
Wsparcie w zakresie
projektowania i produkcji: Cabinet Vision; Obsługa aplikacji
wspomoagających projektowanie; Aplikacje biurowe; Photoshop w
parktyce; Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

191 674,20 zł

Projekt zakłada wsparcie
Polskiego Radia Białystok
posiadającego jednostkę
organizacyjną na terenie woj.
podlaskiego

48

Szkolenia dla pracowników z wszystkich działów firmy

98 588,00 zł

98 588,00 zł

Wsparciem zostanie objętych 20
osób z 6 mikro przedsiębiorstw z
obszaru województwa
podlaskiego, które świadczą
opiekę dzienną nad dziećmi.

20

Szkolenie tematyczne: Metody nauki języka angielskiego dzieci do lat 3;
Techniki masażu dzieci; Metody zabaw stymulujących rozwój dziecka do
lat 3; Metody zabaw stymulujące rozwój koncentracji uwagi i pamięć;
Metody radzenia sobie z agresją u dzieci: Metody wspomagające rozwój
mowy u dzieci; Budowanie dobrych relacji opiekunów z rodzicami

262 690,00 zł

262 690,00 zł

Wsparciem w ramach projektu
zostaną objęte przedsiębiorstwa
woj. podlaskiego: mikro, małe i
średnie i ich pracownicy.

44

Szkolenie z zakresu technik informatycznych; szkolenie z zakresu Auto
CAD; szkolenie z zakresu Solid Works

8

Doradztwo; Szkolenie certyfikowane ICAN Fris Time; szkolenie
"Przywództwo dla rezultatów"; szkolenie PRINCE2; szkolenie kontrola
wewnętrzna; studia zawodowe coachingu; szkolenie z zakresu analizy
finansowej

15.04.2014

Kuriany 104
15-589 Białystok

TOBO - DBAMY O
JAKOŚĆ, PODNOSIMY
KOMPETENCJE

22.04.2014

ul. Świerkowa 1 15-328
Białystok

Podniesienie kompetencji
pracowników Polskiego
Radia Białytsok

24.04.2014

ul. Piękna 5/22 15-282
Białystok

24.04.2014

ul. Malmeda 1 15-440
Białystok

Akademia kreatywnego
projektowania

24.04.2014

ul. Jurowiecka 56 15 - 101
Białystok

Doradztwo i szkolenia w
PCEiA ORDO

01.03.2014- 30.06.2015

248 883,90 zł

248 883,90 zł

Projekt zakłada wsparcie
doradcze przedsiębiorstwa PCEiA
Sp. z o. o. posiadającego
jednostkę organizacyjną na terenie
woj. podlaskiego

ul. Droga Męczenników
Majdanka 74 20-325 Lublin

Nowe kwalifikacje
pracownków szansą na
rozwój przedsiębiorstwa
Instalacyjnego NIKOT M.
Nikołajuk, A. Ostapowicz
Sp. jawna i "Anatex" Sp. z
o. o.

01.05.2014- 30.04.2015

309 401,64 zł

309 401,64 zł

Grupą docelową stanowią
przedsiębiorstwa Instalacyjnego
NIKOT M. Nikołajuk, A.
Ostapowicz Sp. jawna i "Anatex"
Sp. z o. o.

44

Szkolenie Fotowoltaika; Montaż rusztowań budowlanych - montażowych;
Uprawnienia energetyczne eksplotacyjne; Obsługa podestów ruchomych
przejezdnych wolnobieznych; Spawanie MAG i MIG/TIG

ul. Zamenhofa 19 15-435
Białystok

STAWIAMY NA
KOMPETENCJE kompleksowy program
wsparcia rozwoju
zawodowego personelu
medycznego Polikliniki
ARCISZEWSCY

200 348,75 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy Polikliniki,
zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę, zamieszkali na obszarze
WP w rozumieniu KC.

39

Wsparcie pozamedycznej obsługi pacjenta; Wsparcie świadczenia usług
medycznych; Wsparcie obsługi elektronicznej interaktywnej platformy
medycznej

178 955,89 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy Constans,
zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę, zamieszkali na obszarze
WP w rozumieniu KC.

17

Szkolenia "Akademia Językowa"; Akademia bezpiecznej jazdy; Szkolenia
z ekoturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej; Szkolenie z systemu
oprogramowania zarządzającego obiektami hotelowymi oraz szkolenie z
zakresu standardów profesjonalnej obsługi i personalnej opieki gościnnej
w hotelu na zasadzie coachingu

64

Rozwój kompetencji menedżerskich, informatycznych, osobistych i
interpersonalnych

28.04.2014

28.04.2014

29.04.2014

01.04.2014- 30.06.2015

01.09.2014- 30.06.2015

Inwestuję w siebie - Kurs
podnoszący kwalifikacje
pracowników placówek
01.05.2014- 31.12.2014
zapewniających opiekę
dzienną nad dziećmi do lat 3

Szkolenie pracowników
firmy "Constans" Bogumił
Klimiuk w zakresie
ul. Warszawska 79 D 15-201
wdrożenia i obsługi
Białystok
zintegrowanego systemu
profesjonalnej obsługi
Klienta hotelowego

01.04.2014- 30.06.2015

01.05.2014- 31.05.2015

02.05.2014- 30.06.2015

245 012,32 zł

191 674,20 zł

200 348,75 zł

178 955,89 zł

30.04.2014

ul. Mieszka I 4/226 15-054
Białystok

KOBA - szkolenia z wizją

01.07.2014- 30.06.2015

169 668,94 zł

135 735,15 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy KOBA,
zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę, zamieszkali na obszarze
WP w rozumieniu KC.

30.04.2014

ul. Wyszynskiego 1/201 10457 Olsztyn

MONTER URZĄDZEŃ
OZE

01.08.2014- 31.01.2015

90 915,70 zł

90 915,70 zł

Grupę docelową stanowi 7
konkretnych przedsębiorstw

19

Szkolenie monter urządzeń OZE

192 521,76 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy
MODERATOR, zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę,
zamieszkali na obszarze WP w
rozumieniu KC.

54

Certyfikowane szkolenia techniczne, sprzedażowe oraz językowe

30.04.2014

ul. 11-go Listopada 16a 17200 Hajnówka

Podniesienie kwalifikacji
zawodowych pracowników
MODERATOR Sp. z o. o. 01.03.2014- 31.12.2015
poprzez certyfikowane
szkolenia

192 521,76 zł

15

WND-POKL.08.01.01-20231/13

2N Sp. z o.o.

16

WND-POKL.08.01.01-2020713

Regionalne Centrum Integracji
Europejskiej

17

WND-POKL.08.01.01-20254/13

"BEST-LIGHT" Karina Renata
Wiśniewska

18

WND-POKL.08.01.01-20258/13

19

WND-POKL.08.01.01-20Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
201/13

20

21

22

WND-POKL.08.01.01-20137/13

Arsenal LTD Sp. z o. o.

Euroschool-Perfect Grażyna Elzbieta
Gliszczyńska

WND-POKL.08.01.01-20- LECHAA Consulting
174/13
o. o.

WND-POKL.08.01.01-20129/13

23

WND-POKL.08.01.01-20155/13

24

WND-POKL.08.01.01-20197/13

Sp. z

Zarządzanie i Księgowość sp. cywilna
Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo
Technicznych NOT

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

30.04.2014

ul. Szmaragdowa 4
15-157 Białystok

05.05.2014

ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek

07.05.2014

ul. Zagórna 19/29
15-820 Białystok

16.05.2014

16.05.2014

Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa Best Light
01.04.2014- 31.03.2015
poprzez szkolenia i
doradztwo

739 283,80 zł

298 901,40 zł

138 100,00 zł

Grupa docelowa to pracownicy
firm Arka-Druk i Robur Polska

31

Szkolenie Negocjacja zakupwe; szkolenie zarządzanie produkcją:
szkolenie bezpieczeństwo danych; szkolenie grafik; szkolenie spawanie
MAG, TIG; szkolenie węzeł betoniarski; szkolenie solid Edge; szkolenie
operator wózków widłowych

739 283,80 zł

Projekt skierowany jest do 21
mikroprzedsiębiorców,
prowadzących działalność na
terenie województwa
podlaskiego.

46

Szkolenia z zakresu tanatokosmetyki, tanatopraksji; technik sekcyjnych
oraz technik rekonstrukcji powypadkowych

298 901,40 zł

Grupa docelowa to pracownicy
firmy Best Light Karina Renata
Wiśniewska.

7

Szkolenia certyfikowane dla pracowników firmy: szkolenie na
certyfikowanego instalatora fotoaoltaicznych; wprowadzenie do
zarządzania dla menadżerów o krótkimstażu; Microsoft Exel-poziom
podstawowy, zaawansowany; uprawnienia SEP do 1 kv; pakiet 5 szkoleń
w zakresie sieci komputerowych; mikro Tik-poziom podstawowy,
zaawansowany; Ubiquiti Training Academy; szkolenia z prac na
wysokościach; E-commerce.

110 231,70 zł

110 231,70 zł

Grupa docelowa to pracownicy
firmy Arsenal LTD i Arsenal LTD
SP. z o. o. i Sp. k

50

ul. Lniana 41
15-665 Białystok

Kreatywny profesjonalizm wzrost kwalifikacji
01.08.2014- 30.11.2014
pracowników Kameleon
Marzena Ostrowska

92 684,00 zł

92 684,00 zł

Grupą docelową są pracownicy i
właścicielka Kameleon Marzena
Ostrowska, zamieszkujący w woj.
podlaskim

17

Szkolenia zawodowe: fryzjerskie, kosmetyczne

ul. Upalna 1A
15-668 Białystok

Programowanie sukcesu w
biznesie poprzez
01.10.2014- 30.06.2015
doskonalenie kompetencji
pracowników - II edycja

247 066,10 zł

Grupa docelową sa następujące
przedsiębiorstwa EKLOND Sp. z
o. o., DANLAB Danuta
Katryńska,KART Zakład
Techniczny Włodzimierz Kardasz
i Białostocka Spółdzielnia
Mieszkaniowa.

80

Szkolenia językowe: angielski

791 197,20 zł

Grupa docelowa projektu to
następujące przedsiębiorstwa:
JASKÓŁKA Sp. z o. o.;
"SPOŁEM" Powszechna
Spółdzielnia Spożywcza w
Hajnówce i "SPOŁEM
Augustowska Spółdzielnia
Spożywcza

178

Szkolenia: sprzedaż i marketing; logistyka i gospodarka magazynowa;
zarządzanie; procesy technologiczne i stst.HACCP;techniki informatyczne
oraz doradztwo indywidualne.

198 048,00 zł

Grupa docelowa projektu to 20
konkretnych przedsiębiorców i ich
pracowników z MMŚP z woj.
podlaskiego prowadzących
działalność w branży opieka
zdrowotna, posiadających
jednostkę organizacyjną na terenie
województwa podlaskiego

45

Szkolenie z zakresu licówek, okluzji.

59 529,26 zł

Grupa docelowa projektu to
następujące
przedsiębiorstwa:Przedsiębiosrtw
o Budowlane JAZ-BUD Sp. z o.
o.; PPUH Kombinat Budowlany
Sp. z o. o. oraz MARK-BUD Sp.
z o. o.

30

Szkolenie: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie; Pierwsza
pomoc przedmedyczna.

288 902,38 zł

Grupa docelowa to 20
konkretnych MMŚP z branży
budowlanej z jednostką
organizacyjną w województwie
podlaskim

80

Szkolenie: Operatorzy kl. 3; kierowcy; kierowanie ruchem; spawacze
MAG; monterzy urządzeń odnawialnych źródeł energii;monterzy
rusztowań

08.05.2014

16.05.2014

01.06.2014- 31.01.2015

138 100,00 zł

01.0342014- 28.02.2015

ul. Przędzalniana 6 H
15-688 Białystok

13.05.2014

Nowa perspektywa

01.05.2014- 31.05.2015

Szkolenia zawodowe: Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach
międzynarodowych; Intensywny trening umiejetnosci sprzedażowych i
negocjacji; język rosyjski; kontrakty handlowe w obrocie
międzynarodowym; obrót magazynowy w przedsiębiorstwie;
odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora w przewozach
karajowych i międzyanrodowych; optymalizacja i zarządzanie procesami
logistycznymi w magazynie; skuteczne zarządzanie marką; system
INTRATAT; VAT 2014; warunki dostaw w kontrakcie handlowym;
zarządzanie zasobami ludzkimi; szkolenie z zakresu technik
informatycznych

07.05.2014

12.05.2014

Wspólne kształcenie kadr
Arka-Druk i Robur polska

ul. Fiołkowa 7
20-834 Lublin

ul Halicka 5
15-594 Białystok

Szkolenia szansą rozwoju
firmy Arsenal

Nowoczesna kadra Podlasia 01.04.2014- 30.04.2015

Innowacje w stomatologii

01.09.2014- 31.03.2015

ul. M. Skłodowskiej - Curie
Bezpieczeństwo w procesie
2
01.06.2014- 30.11.2014
budowlanym
15-950 Białystok

ul. Wyszynskiego 1/201
10-457 Olsztyn

PZRYSPIESZAMY szkolenia dla
przedsiębiorstw branży
budowlanej woj.
podlaskiego

01.08.2014- 30.06.2015

247 066,10 zł

791 197,20 zł

198 048,00 zł

59 529,26 zł

288 902,38 zł

25

WND-POKL.08.01.01-20159/13

26

WND-POKL.08.01.01-20135/13

27

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA
KIEROWCÓW I USŁUGI
TRANSPORTOWE JAN SITNIK

Wykwalifikowane kadry
Suwalszczyzny

409 689,24 zł

Grupa docelowa to pracownicy i
właściciele z 44 przedsiębiorstw z
województwa podlaskiego

120

Prawo jazdy kat. B, B+E (L); operator koparko-ładowarki; prawo jazdy
kat. C, C+E, kurs kwlifikacyjny na przewóz rzeczy; kurs kwalifikacyjny na
przewóz osób; wózki widłowe z wymianą butli; montażysta rusztowań
budowlano-montażowych metalowych;

152 688,10 zł

152 688,10 zł

Grupa docelowa projektu to
przedsiębiorstwo BV Sp. z o. o.,
która działa w sektorze
oprogramowania komputerowego
i technologii informatycznej

4

Doradztwo oraz szkolenia informatyczne

01.04.2014- 31.03.2015

1 095 085,18 zł

1 095 085,18 zł

Wsparcie kierowane jest do
konkretnych 16 firm MMŚP z
siedzibą w województwie
podlaskim i ich pracowników

483

Szkolenia: zarządzanie, zawodowe, komputeriwe, językowe

01.05.2014- 31.10.2014

77 623,79 zł

77 623,79 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy Tomas
Consulting S. A., zamieszkujący
w województwie podlakim

16

Szkolenia pracowników działu projektów i rozliczeń oraz szkolenia
"miękkie" rozwijające

271 520,00 zł

271 520,00 zł

Grupa docelowa projektu to 20
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z terenu powiatu
wyskomazowieckiego i ich
pracownicy

80

Szkolenia: kierowca samochodu ciężarowego, prawo jazdy kat. C+E;
operator koparko-ładowarki;operator wózka jezdniowego; kurs operatora
burt samowyładowczych; kurs obsługi żurawi; kurs doskonalenia technik
jazdy

71 461,42 zł

71 461,42 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy Fabryka
Talentów, zamieszkujący w
województwie podlakim

9

Certyfikowane szkolenia sprzedażowe, komputerowe oraz językowe

404 560,00 zł

Projekt adresowany jest do 50
MŚP z obszaru województwa
podlaskiego, posiadających
jednostkę organizacyją na terenie
wp

150

Szkolenia ogólne z zakresu technik informatycznych

240 330,00 zł

240 330,00 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy
PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE "INTER-TECH
Piotr Jankowski, zamieszkujący w
województwie podlakim

32

Szkolenia: Wózek jezdniowy z wysięgnikiem; Żuraw przenośny; Podesty
ruchome; Spawacz MIG; Spawanie acetylennowo-tlenowe; eksploatacja
urządzeń gazowych; proekologiczne rozwiązania w zakresie oszczędzania
energii w firmir; Kurs języka angielskiego oraz j. rosyjskiego

01.06.2014- 30.06.2015

229 167,50 zł

229 167,50 zł

Grupa docelowa projektu to
pracownicy firmy Cynkomet Sp. z
o. o., zamieszkujący w
województwie podlakim

57

Szkolenia dla pracowników produkcyjnych

01.05.2014- 30.04.2015

219 242,60 zł

219 242,60 zł

Grupa docelowa projektu to
mikro, mali i średni
przedsiębiorcy oraz ich
pracownicy z 15 przedsiębiorstw

50

Organizacja i logistyka szkoleń, szkolenie Oprogramowanie SoliDWorks,
Szkolenie sieci komputerowych, szkolenie Linux Serwer, szkolenie SQL
Serwer oraz szkolenie Windows Serwer

1 899 485,61 zł

Grupą docelową projektu
stanowią pracownicy instytucji
sektora oświaty zwolnieni,
przewidziani do zwolnienia lub
zagrożeni zwolnieniem z pracy po
dniu 31.12.12r. z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
zamieszkujących podregion
białostocki (powiat: białostocki,
m. Białystok, sokólski)

120

a) poradnictwo zawodowe i psychologiczne (120 os.):
- grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym
opracowanie IPD);
- job-coaching;
- grupowe poradnictwo psychologiczne;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
b) szkolenia i kursy zawodowe (60 os.) – tematyka zgodna z potrzebami
rozpoznanymi na etapie doradztwa;
c) kwalifikacyjne studia podyplomowe (60 os.): Innowacyjne metody
zarządzania firmą; Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie;
d) staże zawodowe (6 mies/os.) – 80 osób – zadania wykonywane u
pracodawców będą skorelowane z kierunkiem szkoleń/kursów/studiów

16.05.2014

ul. Hoża 4
16-300 Augustów

BV Sp. z o. o.

22.05.2014

ul. Warszawska 76/67
15-201 Białystok

WND-POKL.08.01.01-20126/13

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku

23.05.2014

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Kompetentny pracownik
MŚP

28

WND-POKL.08.01.01-20202/13

Tomas Consulting Sp. akcyjna

23.05.2014

ul. Lniana 41
15-665 Białystok

Rozwój kompetencji
pracowników Tomas
Consulting S. A.

29

WND-POKL.08.01.01-20237/13

Biuro doradczo - szkoleniowe
"APLIKON" Marcin Drewnowski

26.05.2014

ul. Rynek Piłsudskiego 57
18-200 Wysokie
Mazowieckie

Szkolenia drogą do lepszej
01.05.2014- 31.05.2015
przyszłości

30

WND-POKL.08.01.01-20243/13

Fabryka Talentów Joanna Maciejewicz

27.05.2014

ul. Ryżowa 41D/25A
02-495 Warszawa

FABRYKA TALENTÓW FABRYKĄ NOWYCH
01.05.2014- 30.11.2014
KWALIFIKACJI

31

WND-POKL.08.01.01-20171/13

Edoradca Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

28.05.2014

ul. Kubusia Puchatka 5/12
83-110 Tczew

32

WND-POKL.08.01.01-20238/13

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE "INTER-TECH Piotr
Jankowski

29.05.2014

33

WND-POKL.08.01.01-20152/13

Cynkomet Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

29.05.2014

ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka

Szkolenia szansą rozowju
pracowników firmy
Cynkomet

34

WND-POKL.08.01.01-20- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo 154/13
Technicznych NOT

29.05.2014

ul. M. Skłodowskiej - Curie
2
15-950 Białystok

Akademia IT

01.04.2014- 31.05.2015

Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla
01.06.2014- 31.05.2015
przedsiebiorstwa BV Sp. z
o. o.

Niezastąpiony COREL
DRAW

01.08.2014- 30.04.2015

Aleja Wojska Polskiego 100 Firma INTER-TECH stawia
01.05.2014- 30.04.2015
18-300 Zambrów
na rozwój

409 689,24 zł

404 560,00 zł

Konkurs: 1/POKL/8.1.2/2014

1

WND-POKL.08.01.02-20016/14

Europejskie Centrum Wspierania
Innowacji i Nowych Technologii

26.06.2014

ul. Waszyngtona 32/15U
15-305 Białystok

Adaptacja i zatrudnienie

01.07.2014- 31.07.2015

1 899 485,61 zł

2

3

WND-POKL.08.01.02-20037/14

WND-POKL.08.01.02-20044/14

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w
Suwałkach

30.06.2014

30.06.2014

Ul. Pogodna 63/1 Białystok

Ul. T. Noniewicze 10
16-400 Suwałki

OdNowa - kompleksowe
wsparcie pracowników
sektora oświaty

01.06.2014- 30.09.2015

Nowa praca lub własna
firma - wsparcie
zwolnionych,
przewidzianych do
01.06.2014- 30.09.2015
zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem nauczycieli z
podregionu suwalskiego

1 190 379,30 zł

786 229,20 zł

1 190 379,30 zł

786 229,20 zł

Grupę docelową projektu
stanowią nauczyciele i
pracownicy instytucji sektora
oświaty zwolnieni, zagrożeni
zwolnieniem lub przewidziani do
zwolnienia po dn. 31.12.12r. z
przyczyn zakładu pracy,
mieszkańcy podregionu
łomżyńskiego (powiat: m. Łomża,
łomżyński, bielski, hajnowski,
kolneński, siemiatycki,
wysokomazowiecki, zambrowski)

Grupę docelową projektu
stanowią nauczyciele zwolnieni,
przewidziani do zwolnienia lub
zagrożeni utratą pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
zamieszkujących podregion
suwalski (powiat: augustowski,
grajewski, moniecki, sejneński,
suwalski i m. Suwałki)

60

a) wsparcie psychologiczno-doradcze:
- indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie IPD);
- coaching grupowy;
- coaching indywidualny;
b) realizacja szkoleń i studiów – tematyka zgodna z IPD
(50 osób – realizacja szkoleń, 10 os. – studia podyplomowe);
c) wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – po
udziale we wsparciu psychologiczno-doradczym i szkoleniowym 12 BO
będzie miało możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe i pomostowe
na założenie firmy, przejdą szkolenia „Przedsiębiorczość dla osób
zamierzających otworzyć dział. gosp.” i doradztwo biznesowe w zakresie
tworzenia biznesplanu, 6 osób, których biznesplany zostaną ocenione
najwyżej otrzyma wsparcie w postaci środków na założenie działalności
gospodarczej oraz będzie mogło ubiegać się o wsparcie pomostowe;
d) staże (3 mies.) – 48 osób - rekrutacja na staż po ukończeniu wsparcia
psychologiczno-doradczego i kształcenia zawodowego
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a) ścieżka przekwalifikowania – 30 os.:
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo zawodowe, w tym IPD;
- studia podyplomowe – tematyka studiów zgodna z potrzebami
rozpoznanymi na etapie doradztwa;
b) ścieżka samozatrudnienia – 10 os.:
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo zawodowe, w tym IPD ;
- zawodowe szkolenia przekwalifikowujące – szkolenia realizowane na
podstawie IPD – na etapie wniosku o dofinansowanie proponuje się
szkolenia: główny księgowy, trener siatkówki, pływania, masażysta;
- doradztwo i szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia
własnej działalności;
- przyznanie środków finansowych na podjęcie własnej działalności;
- wsparcie pomostowe

