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Towarzystwo Amicus 04.02.2013 Białystok 15 - 889 Brukowa 28/8 85 653 77 53

PI PWP - Innowacyjne 
możliwości tworzenia 

zielonych miejsc pracy szansą 
dla województwa podlaskiego

01.01.2013-31.03.2015 1 580 969,50 zł 1 580 969,50 zł

Użytkownicy produktów: 
1. W wymiarze testowania (Wójt Gminy Narewka, Burmistrz 

Miasta Zambrów, Burmistrz Miasta Sejny) 
2. W wymiarze docelowym  (wszystkie powiaty i gminy 

wiejskie w Polsce)
 3. W wymiarze upowszechniania i włączania (Wójt Gminy 

Narewka, Burmistrz Miasta Zambrów, Burmistrz Miasta 
Sejny, 9 wybranych gmin wytypowanych na podstawie 

kryterium liczby mieszkańców)
Odbiorcy produktów: 

1. W wymiarze testowania (100 osób zamieszkujących 
obszar wiejski)

2. W wymiarze docelowym (mieszkańcy obszarów wiejskich 
z terenu trzech gmin objetych wsparciem - Narewka, 

Zambrów i Sejny)
3. W wymiarze upowszechnienia i włączania (14 osób 

niepełnosprawnych, 40 osób powyżej 50 roku życia oraz 100 
osób zamieszkujących tereny wiejskie)
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- Diagnoza i analiza problemu zbiórki zużytych baterii i 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;   

- Diagnoza i analiza problemu zastępowania 
konwencjonalnych surowców energetycznych biomasą;

- Testowanie produktów;
- Opracowanie produktu finalnego (plan efektywnej 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego i zużytych baterii na terenie trzech 
wybranych gmin, plan odbioru odpadów z trzech 
wybranych gmin, analiza ekonomiczna dochodów 
gmin, wzór organizacji i finansowania zielonego 

stanowiska pracy w gminie/mieście, przewodnik  "ABC 
biomasy", wzór szacowania ilości zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, wzór szacowania 

ilości zużytych baterii, wzór szacowania ilości 
biomasy);

- Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu 
polityki (produkt bedzie upowszechniany i włączony do 

praktyki w 12 gminach woj. podlaskiego, szkolenia i 
seminaria). 
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Data sporządzenia: 27.02.2013r.

Data zawarcia 
umowy

Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Średnia 
punktów

Kwota 
dofinansowania

Lista podpisanych  umów o dofinansowanie w lutym 2013r. w ramach konkursu nr: 1/POKL/6/D.1.1/2012 

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta

Dane teleadresowe
adres

Tytuł projektu
Okres realizacji 

projektu
Formy wsparcia realizowane w ramach projektuWartość projektu ogółem


