
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.08.01.01-20-
091/12

Centrum Promcji Innowacji i 
Rozwoju

20.08.2012 Białystok 15-111
Al. 1000-lecia Państwa 

Polskiego 39A
85/651 41 46

Artysta i profesjonalista-
szkolenia Pracowników Salonu 
Kameleon Marzena Ostrowska

01.09.2012- 
31.12.2012

97 071,00 zł 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).

89

2
WND-

POKL.08.01.01-20-
127/12

4progress Maciej Kusiński 22.08.2012 Białystok 15-872
ul. Dąbrowskiego 28 

lok. 8A
502 514 119

Samorząd w Unii Europejskiej 
3

01.11.2012-
31.12.2013

291 880,20 zł 291 880,20 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).

84,5

3
WND-

POKL.08.01.01-20-
090/12

4progress Maciej Kusiński 22.08.2012 Białystok 15-872
ul. Dąbrowskiego 28 

lok. 8A
502 514 119

SILIKATY BIAŁYSTOK - 
budujemy odpowiedzialnie 
inwestując w pracowników 

01.10.2012-
31.03.2014

350 649,95 zł 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.

76,5

4
WND-

POKL.08.01.01-20-
074/12

Polskie Centrum Certyfikacji 
Sp. z o.o.

22.08.2012 Białystok 15- 016 ul. Złota 5 85/733 32 37
Akademia Auditorów 

Systemów Zarządzania
02.01.2013-
31.05.2013

386 447,90 zł 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.

81

5
WND-

POKL.08.01.01-20-
105/12

Centrum Doradztwa 
Personalnego Sp. z o.o.

24.08.2012 Białystok 15 - 245
ul. Ciołkowskiego 

2/2A
607 772 782

Portfelowe rewolucje - projekt 
szkoleniowy pracowników 

Portfel sp. z o. o. i Eco Tourist 
sp. z o. o.

01.08.2012-
30.06.2013

270 528,70 zł 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

83,5

6
WND-

POKL.08.01.01-20-
108/12

BIATEL BIT SPÓŁKA 
AKCYJNA

24.08.2012  Warszawa 00-854 Al. Jana Pawła II 23 85/74 59 960
Podniesienie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 
oddziału BIATEL BIT S. A.

01.08.2012-
31.07.2013

444 425,00 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

93,5

7
WND-

POKL.08.01.01-20-
092/12

Mostostal Białystok              Sp. 
z o.o.

24.08.2012  Białystok 15-637 ul. Warsztatowa 1 85/661 05 14

Rozwój kompetencji 
zawodowych pracowników 

firmy MOSTOSTAL Białystok 
Sp. z o. o.

01.09.2012-
30.06.2013

365 242,00 zł 365 242,00 zł
Grupa docelowa to 41 pracowników firmy Mostostal 

zamieszkujących woj. podlaskie.
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

91,5

adres Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Wartość 
projektu 
ogółem

Kwota 
dofinansowania

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu
Średnia 
punktów

Lista podpisanych w sierpniu 2012 roku umów o dofin ansowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.1/2012

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta
Data 

zawarcia 
umowy

Dane teleadresowe

Tytuł projektu
Okres 

realizacji 
projektu



8
WND-

POKL.08.01.01-20-
107/12

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego

 w Białymstoku
27.08.2012  Białystok 15 - 365 ul. Pogodna 63/1 85/742 41 51

KADRY MŚP - szkolenia 
doskonalące kompetencje 

pracownicze

01.09.2012-
31.01.2014

819 003,80 zł 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)

86,5

9
WND-

POKL.08.01.01-20-
100/12

Euroschool-Perfect Grażyna 
Elżbieta Gliszczyńska

28.08.2012 Białystok 15 - 668 ul. Upalna 1A 85/663 53 31
Programowanie sukcesu w 

biznesie poprzez doskonalenie 
kompetencji pracowników

01.09.2012-
31.10.2013

400 771,20 zł 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)
83

10
WND-

POKL.08.01.01-20-
020/12

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

28.08.2012 Białystok 15 - 441 ul. Spółdzielcza 8 85/653 77 00

WIEDZA i INNOWACJE 
kluczem do inteligentnego 

rozwoju podlaskich 
przedsiębiorstw

01.10.2012-
30.09.2013

327 032,70 zł 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.

95

11
WND-

POKL.08.01.01-20-
078/12

Centrum Doradztwa 
Personalnego Sp. z o.o.

28.08.2012 Białystok 15 - 245
ul. Ciołkowskiego 

2/2A
607 772 782

Podniesienie kwalifikacji 
pracowników szansą na rozwój 

firm Podlasia 

01.01.2013-
31.05.2013

170 318,64 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

90

12
WND-

POKL.08.01.01-20-
002/12

PULS Systemy Organizacji 
Szkoleń Sp. z o.o.

30.08.2012  Poznań 60-829 ul. Roosvelta 18 61/866 71 63 Eko-Przedsiębiorcy
01.01.2013-
30.11.2013

616 154,00 zł 616 154,00 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
105,5

13
WND-

POKL.08.01.01-20-
096/12

Agencja Rozwoju 
Regionalnego "ARES" S.A. w 

Suwałkach
30.08.2012 Suwałki 16-400 

ul. Teofila Noniewicza 
42 A

87/ 566 61 06
Business class podlaskiego 

biznesu
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.

61
Szkolenia: ekokwalifikacje, firma w internecie, pakiet szkoleń 

specjalistycznych z zakresu machaniki i użytkowania samochodów
84,5

14
WND-

POKL.08.01.01-20-
051/12

CONSULTOR Sp. z o.o. 31.08.2012  Lublin 20-325
ul. Droga 

Męczenników 
Majdanka 74

81/745 41 91
Konkurencyjni na rynku-

rozwojowi dla sektora MMP
01.12.2012-
30.11.2013

682 624,68 zł 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

86,5

15
WND-

POKL.08.01.01-20-
071/12

Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy 

Oddział w Białymstoku
31.08.2012  Białystok 15-113

ul. Gen. Wł. Andersa 
38

85/ 653 77 44
Wyższe kwalifikacje szansą na 

rozwój firmy
01.09.2012-
31.07.2014

689 883,44 zł 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

74,5

Data sporządzenia: 03.09.2012


