
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.08.01.02-20-
025/12

Training Group Danuta 
Gorlewska

10.01.2013 Białystok 15-660
ul. Wincentego Witosa 

34
85/661 11 55 Jutro już dziś

01.03.2013-
31.07.2014

489 405,88 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). 

72

Szkolenia: 1.Mduł I wspomoagający (szkolenie komputerowe) oraz 
Moduł II Szkolenia zawodowe (ogrodnik terenów zielonych, mobilne 

usługi cateringowe ze specjalnością artysta słodkości, kierowca autobusu 
kategorii D, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C, pilarz - drwal

98

2
WND-

POKL.08.01.02-20-
017/12

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstoku

18.01.2013 Białystok 15-365 ul. Pogodna  63/1 85/7423651
Nowy START - doradztwo i 
szkolenia dla rolników i ich 

rodzin

01.01.2013-
30.06.2014

1 761 128,15 zł 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.

540

Doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe (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)

81

3
WND-

POKL.08.01.02-20-
048/12

Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze  i Konsultingowe

23.01.2013 Białystok 15 - 091 ul. Rynek Kościuszki 2 85/ 652 61 07
Nowe kwalifikacje - nowe 

możliwości dla osób 
odchodzących z rolnictwa

01.01.2013-
31.12.2014

1 688 060,00 zł 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

Doradztwo indywidualne oraz szkolenia zawodowe (kierowca  
ciężarówki kat. C, kierowca autobusu Kat. D, przedstawiciel handlowy, 

monterka urządzeń energii odnawialnej, kucharz). Szkolenia 
uzupełniające (kurs kwalifikacji wstepnej przyspieszonej kat. C, kurs 

kwalifikacji wstępnej kat. D, kurs prawa jazdy kat. B

89

4
WND-

POKL.08.01.02-20-
019/12

CONSOLATOR Adam Piotr 
Chociej

28.01.2013 Białystok 15 - 017 ul. Łąkowa 9/38 85/ 879 82 72
Reorientacja zawodowa - nowe 

możliwości
01.02.2013-
30.11.2013

405 838,00 zł 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
Szkolenia: Spawacz metodą MAG, Spawacz metodą MIG. Poradnictwa 

zawodowe
83

5
WND-

POKL.08.01.02-20-
020/12

NAWIGATOR Doradztwo i 
Szkolenia Sp. z o.o.

28.01.2013 Białystok 15 - 017 ul. Łąkowa 9/38 85/ 879 82 72
Nowe kwalifikacje - lepsze 

jutro
01.03.2013-
31.12.2013

431 159,97 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

84
Szkolenia: Operator koparko ładowarki, operator koparki, operator 

ładowarki. Poradnictwo zawodowe
85,5

6
WND-

POKL.08.01.02-20-
045/12

Archidiecezja Białostocka 
(Zakład Handlowo - 

Produkcyjno - Usługowy 
DYNAMIS)

28.01.2013 Białystok 15 - 087 ul. Kościelna 1 85/ 732 01 34 Konkretny fach - II edycja
01.01.2013-
30.06.2014

676 931,40 zł 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.

158

Szkolenie na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, szkolenie na 
operatora koparko-ładowarki, kurs prawa jazdy kat.C, szkolenie na 

spawacza metodą MAG, szkolenie na opiekuna osób starszych i dzieci, 
szkolenie na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej, indywidualne 

doradztwo zawodowe

67

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu
Średnia 
punktów

Lista podpisanych w styczniu 2013 roku umów o dofin ansowanie w ramach konkursu nr: 2/POKL/8.1.2/2012

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta
Data 

zawarcia 
umowy

Dane teleadresowe

Tytuł projektu
Okres 

realizacji 
projektu

adres Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Wartość 
projektu 
ogółem

Kwota 
dofinansowania



7
WND-

POKL.08.01.02-20-
034/12

Fundacja Prawo i Partnerstwo 29.01.2013 Białystok 15 - 213 ul. Mickiewicza 1/101 85/ 745 72 07 Recepta na odejście z rolnictwa
01.01.2013-
31.12.2013

343 170,00 zł 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.

80
Szkolenia: księgowy, przedstawiciel handlowy, pomoc biurowa, 

informatyka z grafiką, fotograf, operator kamery, konferansjer/wodzirej, 
specjalista ds. usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

74,5

8
WND-

POKL.08.01.02-20-
043/12

Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie

31.01.2013 Szepietowo 18 - 210 86/ 275 89 10
REORIENTACJA 2 - wsparcie 

doradcze i szkoleniowe osób 
odchodzących z rolnictwa

01.01.2013-
31.12.2014

1 881 380,00 zł 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, miejsko-wiejskiej i mieście 25 tys. 
mieszkanców, wykonujących działalność rolniczą, 

składających oświadczenie o zamiarze podjecia 
zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej 

działalnosci gospodarczej.

600

Poradnictwo IPD, szkolenia zawodowe: kucharz - prod. ekologiczny, 
spawacz metodą MIG/MAG/TIG, dekarz, kierowca wózków widłowych, 
kosmetyczka, kierowca wózków widłowych, kosmetyczka, kirrowca kat. 

C, E, krawiec, pracownik biurowy z obsługą kas. Pozostałe szkolenia 
dotyczą przekwalifikowania w kierunku ZMP w brazy turystycznej, 

budowlanej i trnsportu: ogrodnik terenów zielonych, zielarz/ka, 
monter/ka urządzeń energii odnawialnej, monter/ka ociepleń budynków, 

kierowca kat. D, D1.

77

9
WND-

POKL.08.01.02-20-
032/12

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej

31.01.2013 Warszawa 01 - 552 ul. Plac Inwalidów 10 22/ 322 84 00 Naprzeciw nowym horyzontom
01.09.2013-
31.01.2015

741 748,88 zł 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

100

Doradztwo: (warsztaty z zakresu motywacji i adaptacyjności do zmian, 
warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy i 

autoprezentacji, indywidualne poradnictwo zawodowe). Szkolenia 
zawodowe: kierowca autobusu, autocysterny, ciągnika siodłowego, 

samochodu ciężarowego, operator koparko-ładowarki i operator maszyn 
drogowych - walca drogowego. Szkolenia językowe - język angielski w 

miejscu pracy.

76

10
WND-

POKL.08.01.02-20-
033/12

Consultor Sp. z o. o. 31.01.2013 Lublin 20 - 325
ul. Droga 

Męczenników 
Majdanka 74

81/ 745 41 91 Szansa dla rolnika!
01.04.2013-
30.04.2014

842 585,40 zł 842 585,40 zł
Grupę docelową stanowi 156 osób odchodzących z 

rolnictwa z obszaru województwa podlaskiego, 
ubezpieczonych w KRUS lub ich domownicy.

156
Usługi doradcze z IPD, usługi doradcze z pośrednictwa pracy. Szkolenia 
zawodowe: spawacz MIG/MAG, kucharz kuchni regionalnej, operator 

koparko-ładowarki, kierowca samochodu ciężarowego
76,5

11
WND-

POKL.08.01.02-20-
035/12

Podlaska Izba Rolnicza 31.01.2013 Choroszcz 16 - 070 Porosły 36d 85/ 676 08 62
Nowe umiejętności - sposobem 

na sukces i szansą na lepsze 
jutro - II edycja

01.06.2013-
31.05.2015

910 428,00 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

300

Poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe).Szkolenia zawodowe 
(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

70,5

Data sporządzenia: 01.02.2013


