
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 są 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

 - szkolenie komputerowe
- 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
Grupą docelową są osoby dorosłe, rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS i ich domownicy , deklarujące chęć odejścia z 

rolnictwa zam. na obszarze woj. podlaskiego.
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

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 będą osoby odchodzące z 
rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich 

domowników) z obszarru woj. podlaskiego
210

 - kierowca  ciężarówki kat. C 
- 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

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, które z własnej inicjatywy 
są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji, w 
tym min. 10% pracujących os. dorosłych powyżej 50 
roku życia, min. 50% osób bedących pracownikami o 

niskich kwalifkacjach

80
 - 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
Grupą docelową są osoby dorosłe, rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS i ich domownicy , deklarujące chęć odejścia z 

rolnictwa zam. na obszarze woj. podlaskiego.
84

 -  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
Grupą docelową są osoby dorosłe, rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS i ich domownicy , deklarujące chęć odejścia z 

rolnictwa zam. na obszarze woj. podlaskiego.
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

67

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
Grupą docelową są osoby dorosłe, rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS i ich domownicy , deklarujące chęć odejścia z 

rolnictwa zam. na obszarze woj. podlaskiego.
80

 -  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
Grupą docelową są osoby dorosłe, rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS i ich domownicy , deklarujące chęć odejścia z 

rolnictwa zam. na obszarze woj. podlaskiego.
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

77

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach ko nkursu nr: 2/POKL/8.1.2/2012

adres Grupa docelowa
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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 stanowią osoby 
zamieszkujące obszar województwa podlaskiego, 

rolnicy ubezpieczeni w KRUS i ich domownicy, którzy 
z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem 

umiejetności i kwalifikacji zawodowych oraz 
zadeklarują chęć odejscia z rolnictwa i podjęcie 

zatrudnienia w obszarze pozarolniczym

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.

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

Grupą docelową projektu stanowią osoby 
zamieszkujące obszar województwa podlaskiego, 

rolnicy ubezpieczeni w KRUS i ich domownicy, którzy 
z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem 

umiejetności i kwalifikacji zawodowych oraz 
zadeklarują chęć odejscia z rolnictwa i podjęcie 

zatrudnienia w obszarze pozarolniczym

156

 - Usługi doradcze z IPD   
 - usługi doradcze z pośrednictwa pracy 

- 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 stanowią osoby odchodzące z 
rolnictwa, ubezpieczone w KRUS, posiadające miejsce 

zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.
300

 - Poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe)   
 - 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

12
WND-

POKL.08.01.02-20-
052/12

Gimna Grajewo 04.02.2013 Grajewo 19 - 200 ul. Komunalna 6 86/ 272 30 00
Nowa rola - nowe pole 

widzenia
01.01.2013-
31.08.2013

153 490,00 zł 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

70

 - przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 
 - kierowca samochodu ciężarowego kat. C  

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

81,5

13
WND-

POKL.08.01.02-20-
050/12

Open Education Group          
Sp. z o.o.

07.02.2013 Białystok 15 - 066 ul. Modlińska 1/209 85/ 869 11 69
Nowy Paln - Nowy Zawód 3 - 
reorientacja zawodowa osób 
odchodzących z rolnictwa

01.02.2013-
31.01.2014

561 494,00 zł 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. 

86

 - kurs opiekunka dziecięca       
 - kurs bukieciarz   

- kurs pracownika biurowego
   - kurs kierowcy zawodowego  

  - kierowca komunikacji zbiorowej 
 - Indywidualne Plany Działań

75,5

14
WND-

POKL.08.01.02-20-
038/12

Rozwiazania Prawne i 
Biznesowe Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością

07.02.2013 Białystok 15 - 077
ul. Warszawska 44/1 

III piętro
85/ 73 20 258

Zielona perspektywa szansa na 
nowy zawód

01.02.2013-
31.07.2014

613 757,60 zł 613 757,60 zł
Grupę docelową projektu stanowią osoby odchodzące z 
rolnictwa, ubezpieczone w KRUS, posiadające miejsce 

zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.
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

79

15
WND-

POKL.08.01.02-20-
051/12

Europejskie Towarzystwo 
Inicjatyw Obywatelskich

13.02.2013 Toruń 87 - 100 ul. Sukiennicza 6/1 56/ 653 95 65
INNA ROLA 2 - Nowe zawody 

dla osób z sektora rolniczego 
Zachodniego Podlasia

01.01.2013-
30.04.2014

571 996,40 zł 571 996,40 zł
Grupą docelową są rolnicy i domownicy zamieszkali w 

województwie podlaskim: grajewskim, kolneńskim, 
łomżyńskim i zambrowskim. 

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

73



16
WND-

POKL.08.01.02-20-
015/12

EC Euro Consulting 19.02.2013 Olsztyn 10 - 578 ul. Piłsudskiego 32/103 89/ 521 00 15
GOTOWI NA ZMIANY II - 

wsparcie dla kobiet i męźczyzn 
odchodzących z rolnictwa

01.02.2013-
30.11.2013

342 610,00 zł 342 610,00 zł
Grupą docelową stanowić będą osoby odchodzące z 

rolnictwa z województwa podlaskiego
60

 - spawacz metodą TIG 
- kierowca samochodu ciężarowego z kursem na przewóz rzeczy i osób

 - stylista/ka - wizażysta/ka 
 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 - spotkania indywidualne

84

17
WND-

POKL.08.01.02-20-
039/12

Fundacja Forum Inicjatyw 
Rozwojowych

25.02.2013 Białystok 15 - 889 ul. Brukowa 28/4 85/ 675 00 17
ZIELONE ZAWODY - szansa 

dla osób odchodzacych z 
rolnictwa

01.03.2013-
30.04.2014

535 728,81 zł 535 728,81 zł
Grupę docelową projektu stanowią osoby odchodzące z 
rolnictwa, ubezpieczone w KRUS, posiadające miejsce 

zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.
54

 - Doradztwo indywidualne i warsztaty aktywizujące   
- alpinista zawodowy     
 - robotnik budowlany

 - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (ogniw 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) 

 - pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych.

87

Data sporządzenia: 26.02.2013


