
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.06.01.01-20-
046/13

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

26.05.2014r.  Białystok  15-440 ul. Malmeda 1 85/74 89 100 Od szkolenia do zatrudnienia
01/05/2014-
30/06/2015

347 060,36 347 060,36

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane jako bezrobotne) w wieku 

poniżej 30 roku życia zmieszkujące powiat 
suwalski, powiat M. Suwałki, powiat 
augustowski, powiat sejneński, powiat 

grajewski oraz powiat moniecki w 
rozumieniu przepisów KC

30

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (sprzedawca w branży 

spożywczej)

76,5

2
WND-

POKL.06.01.01-20-
067/13

Training Group Danuta 
Gorlewska

27.05.2014 Białystok 15-704
al. Jana Pawła II 59c 

lok. 2
660 722 399 Młodzi z pasją do pracy

01/05/2014-
30/06/2015

1 311 499,54 1 311 499,54

Osoby niezatrudnione w wieku poniżej 30 
roku życia zamieszkujące powiat 

białostocki, powiat M. Białystok,  oraz 
powiat sokólski w rozumieniu przepisów 

KC

76

- poradnictwo zawodowe                                        
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                  
- szkolenia zawodowe (monter ociepleń 

budynków, monter urządzeń energii 
odnawialnej, pracownik kancelaryjny, pomoc 
kuchenna, specjalista ds. sprzedaży, asystent 

ds. księgowości, spawacz MAG, fryzjer)

83,5

3
WND-

POKL.06.01.01-20-
098/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstok

27.05.2014r.  Białystok  15-354 ul. Pogodna 63/1 85/74 25 750
Równi na rynku pracy - 
kompleksowy program 

wsparcia osób niepracujących

01/04/2014-
30/06/2015

1 282 030,10 1 282 030,10

Osoby bezrobotne  w wieku do 30 roku 
życia oraz w wieku powyżej 50 roku życia, 
zamieszkujące powiat białostocki, powiat 

M. Białystok oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów KC

100

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (monter i konserwator 

urządzeń energii odnawialnej, sortowacz 
surowców wtórnych, specjalista ds. żywienia, 

diet i zdrowego stylu życia, pozostali 
sprzedawcy sklepowi, pracownik obsługi 
płacowej, kasjer handlowy, przedstawiciel 
handlowy, pozostali pracownicy obsługi 

biurowej, kierowca operator wózków 
jezdniowych, operator sprzętu ciężkiego, 
opiekunka domowa, wizażysta/stylista, 

przewoźnik osób, pozostali kucharze, barman, 
grafik komputerowy multimediów, kierowca 
samochodu dostawczego, spawacz, pozostali 

operatorzy urządzeń energetycznych, robotnik 
gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

85,5

4
WND-

POKL.06.01.01-20-
112/13

Fundacja Forum Inicjatyw 
Rozwojowych                                          

28.05.2014r.  Białystok 15-889  ul. Brukowa 28 lok. 4                   85/67 50 017

PROGRAM AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ OSÓB 

MŁODYCH-SZANSĄ NA 
ZATRUDNIENIE

01/07/2014-
30/06/2015

360 566,63 360 566,63

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP) w wieku poniżej 

30 roku życia zmieszkujące powiat 
łomżyński, powiat M. Łomża, powiat 
zambrowski oraz powiat kolneński w 

rozumieniu przepisów KC

50

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (pracownik 
kancelaryjny, operator ładowarki, 

monter/składacz okien, sprzedawca branży 
spożywczej)

82,5

5
WND-

POKL.06.01.01-20-
050/13

Opieka - Podlaskie Centrum 
Opiekunek Kinga 

Koronkiewicz                                      
28.05.2014r. Warszawa 00-020 Chmielna 1 lok.31 85/74 55 673

Profesjonalna opiekunka 
dziecięca - II edycja

01/04/2014-
30/06/2015

802 911,65 802 911,65

Kobiety pozostające bez zatrudnienia w 
wieku poniżej 30 roku życia oraz w wieku 

powyżej 50 roku życia zamieszkujące 
powiat białostocki, powiat M. Białystok 

oraz powiat sokólski w rozumieniu 
przepisów KC

90

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia, które umożliwi ą wykonywanie 

zawodu opiekunki domowej

95

6
WND-

POKL.06.01.01-20-
096/13

Zarządanie i Księgowość  s.c. 
Andrzej Głowacki Cecylia 

Głowacka                                                                                                    
28.05.2014r.   Białystok 15-594  ul. Halicka 5 666 036 974

Nowe kwalifikacje - nowe 
możliwości

01/07/2014-
30/06/2015

543 210,00 543 210,00

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

zamieszkujące powiat białostocki, powiat 
M. Białystok  oraz powiat sokólski w 

rozumieniu przepisów KC

60

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (operator koparko-

ładowarki kl.III, specjalista analizy i rozwoju 
rynku, grafik komputerowy DTP, specjalista 

ds. ochrony środowiska)

90

7
WND-

POKL.06.01.01-20-
117/13

Powiat wysokomazowiecki/                 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Wysokiem Mazowieckiem

29.05.2014r.
Wysokie 

Mazowieckie
18-200 1 Maja 8 86/27 58 613 Aktywność szansą młodych

01/07/2014-
30/06/2015

1 590 067,65 1 590 067,65

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 
wieku 15-30 lat zamieszkujące powiat 

bielski, powiat wysokomazowiecki, powiat 
siemiatycki oraz powiat hajnowski w 

rozumieniu przepisów KC

132

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (sortowacz surowców 

wtórnych,monter urządzeń energii 
odnawialnej)

93

8
WND-

POKL.06.01.01-20-
102/13

Powiat kolneński/Powiatowy 
Urząd Pracy w Kolnie                                 

30.05.2014r.  Kolno 18-500
 ul. Wojska Polskiego 

46                       
86/27 89 510 Twoje życie - Twój wybór 

01/05/2014-
30/04/2015

2 178 800,00 2 178 800,00

Osoby bezrobotne  w wieku do 30 roku 
życia oraz w wieku powyżej 50 roku życia, 

zarejstrowane w PUP w Kolnie, PUP w 
Łomży, PUP w Zambrowie, zamieszkujące 

powiat łomżyński, powiat M. Łomża, 
powiat zambrowski oraz powiat kolneński 

w rozumieniu przepisów KC

248
-poradnictwo zawodowe                                      

- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                
- staże zawodowe

100

Data zawarcia 
umowy

Grupa docelowa
Liczba osób, które 

wezmą udział w 
projekcie

Średnia 
punktów

Kwota dofinansowania

Lista podpisanych  umów o dofinansowanie w ramach k onkursu nr: 2/POKL/6.1.1/2013 

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta

Dane teleadresowe

adres
Tytuł projektu

Okres realizacji 
projektu

Formy wsparcia realizowane w ramach 
projektu

Wartość projektu 
ogółem



9
WND-

POKL.06.01.01-20-
111/13

Polska Grupa Doradcza sp. z 
o.o.                                      

30.05.2014r. Białystok  15-542 
 ul. Ciesielska 2 lok. 

30                                                               
85/662 33 42

Szansa dla młodych 
bezrobotnych

01/06/2014-
31/05/2015

502 450,00

projekt uzyskał 
dofinansowanie w ramach 
rezerwy przeznaczonej na 

prcedurę odwoławczą          
-                                        

502 450,00

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP) w wieku poniżej 

30 roku życia zmieszkujące powiat 
łomżyński, powiat M. Łomża, powiat 
zambrowski oraz powiat kolneński w 

rozumieniu przepisów KC

60

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                        

- szkolenia zawodowe (specajlista ds. ochrony 
środowiska, monter urządzen energii 
odnawialnej, pracownik kancelaryjny, 

spawacz metodą TIG)

91,5

10
WND-

POKL.06.01.01-20-
126/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstoku

30.05.2014r. Białystok 15-365 Pogodna 63/1 85/74 25 750
DOBRY START - aktywizacja 

zawodowa osób 
niepracujących - II Edycja

01/04/2014-
30/06/2015

1 579 404,50 1 579 404,50

Osoby niepracujące (w tym zarejestrowane 
jako bezrobotne) w wieku poniżej 30 roku 
życia oraz w wieku powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat suwalski, powiat M. 

Suwałki, powiat augustowski, powiat 
sejneński, powiat grajewski oraz powiat 
moniecki w rozumieniu przepisów KC

120

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (monter i konserwator 

urządzeń energii odnawialnej, sortowacz 
surowców wtórnych, specjalista ds. żywienia, 

diet i zdrowego stylu życia, pozostali 
sprzedawcy sklepowi, pracownik obsługi 

płacowej, przedstawiciel handlowy, pozostali 
pracownicy obsługi biurowej, kierowca 
operator wózków jezdniowych, operator 
sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa, 

wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali 
kucharze, grafik komputerowy multimediów, 
kierowca samochodu dostawczego, spawacz, 

pozostali operatorzy urządzeń energetycznych, 
robotnik gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

84

11
WND-

POKL.06.01.01-20-
109/13

Łomżyńska Rada Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT w Łomży
30.06.2014r. Łomża 18-400 Polowa 45 86/216 41 29

Nowa formuła wsparcia 
odpowiedzią na potrzeby 

rynku pracy

01/06/2014-
30/11/2015

1 876 484,17 1 876 484,17

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP) w wieku poniżej 
30 roku życia  oraz w wieku powyżej 50 

roku życia zmieszkujące powiat łomżyński, 
powiat M. Łomża, powiat zambrowski oraz 
powiat kolneński w rozumieniu przepisów 

KC

79

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (kierowca samochodu 
ciężarowego, opiekunka domowa, operator 
koparkoładowarki, robotnik leśny, pozostali 
pracownicy obsługi biurowej, księgowy oraz 

spawacz metodą MAG (I, II i III poziom))

76,5

12
WND-

POKL.06.01.01-20-
073/13

"4progress Maciej Kusiński" 31.12.2014r. Białystok 15-336 Kredytowa 21 502 514 119

Z DYPLOMEM DO PRACY - 
kompleksowe wsparcie 

ABSOLWENTEK w podjęciu 
zatrudnienia

01/01/2015-
30/11/2015

420 759,08 420 759,08

Kobiety - absolwentki Politechniki 
Białostockiej - pozostające bez 

zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako 
bezrobotne) w wieku poniżej 30 roku życia 

zmieszkujące powiat białostocki, powiat 
M. Białystok  oraz powiat sokólski w 

rozumieniu przepisów KC

30

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (profesjonalna office 
manager, artystyczna grafika komputerowa, 
księgowość MŚP z elementami kadr i płac)

81

12
WND-

POKL.06.01.01-20-
108/13

Narodowe Forum Doradztwa 
Keriery

30.01.2015r. Warszawa 00-697
Al. Jerozolimskie 51 

lok. 9
22/62 96 534

OD SZKOLENIA DO 
ZATRUDNIENIA

01/02/2015-
30/11/2015

800 964,23 800 964,23

Osoby pozostające bez zatrudnienia, 
niewykonujące pracy zarobkowej i gotowe 
podnieść kwalifikacje oraz podjąć pracę, w 
wieku poniżej 30 roku życia  oraz w wieku 

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

powiat zambrowski oraz powiat kolneński 
w rozumieniu przepisów KC

48

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (monter ociepleń 

budynków, kierowca samochodu ciężarowego 
kat. C z kwalifikacją wstępną, z przyczepą kat. 

E, kelner, barista, barman)

72,5

Sporządził:

Data sporządzenia: 05.02.2015r.




