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1
WND-

POKL.08.01.02-20-
016/14

Europejskie Centrum 
Wspierania Innowacji i 
Nowych Technologii

26.06.2014 Białystok 15 - 305
ul. Waszyngtona 

32/15U
795 579 194 Adaptacja i zatrudnienie

01.07.2014- 
31.07.2015

1 506 196,20 zł 1 506 196,20 zł

Grupą docelową projektu stanowią pracownicy 
instytucji sektora oświaty zwolnieni, przewidziani 
do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy 

po dniu 31.12.12r. z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy zamieszkujących podregion 

białostocki (powiat: białostocki, m. Białystok, 
sokólski)

120

a) poradnictwo zawodowe i psychologiczne (120 os.):
- grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym                   

opracowanie IPD);
- job-coaching;

- grupowe poradnictwo psychologiczne;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

b) szkolenia i kursy zawodowe (60 os.) – tematyka zgodna z potrzebami 
rozpoznanymi na etapie doradztwa;

c) kwalifikacyjne studia podyplomowe (60 os.): Innowacyjne metody 
zarządzania firmą; Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie;

d) staże zawodowe (6 mies/os.) – 80 osób – zadania wykonywane u 
pracodawców będą skorelowane z kierunkiem szkoleń/kursów/studiów

88

2
WND-

POKL.08.01.02-20-
037/14

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstoku

30.06.2014 Białystok 15 - 365 ul. Pogodna 63/1 85 742 41 51
OdNowa - kompleksowe 

wsparcie pracowników sektora 
oświaty

01.06.2014- 
30.09.2015

1 190 379,30 zł 1 190 379,30 zł

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i 
pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, 

zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do 
zwolnienia po dn. 31.12.12r. z przyczyn zakładu 

pracy, mieszkańcy podregionu łomżyńskiego 
(powiat: m. Łomża, łomżyński, bielski, hajnowski, 

kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, 
zambrowski)

60

a) wsparcie psychologiczno-doradcze:
- indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie IPD);

- coaching grupowy;
- coaching indywidualny;

b) realizacja szkoleń i studiów – tematyka zgodna z IPD
(50 osób – realizacja szkoleń, 10 os. – studia podyplomowe);

c) wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – po 
udziale we wsparciu psychologiczno-doradczym i szkoleniowym 12 BO 
będzie miało możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe i pomostowe 

na założenie firmy, przejdą szkolenia „Przedsiębiorczość dla osób 
zamierzających otworzyć dział. gosp.” i doradztwo biznesowe w zakresie 

tworzenia biznesplanu, 6 osób, których biznesplany zostaną ocenione 
najwyżej otrzyma wsparcie w postaci środków na założenie działalności 

gospodarczej oraz będzie mogło ubiegać się o wsparcie pomostowe;
d) staże (3 mies.) – 48 osób - rekrutacja na staż po ukończeniu wsparcia 

psychologiczno-doradczego i kształcenia zawodowego

86,5

3
WND-

POKL.08.01.02-20-
044/14

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. prof. Edwarda 
F. Szczepanika w Suwałkach

30.06.2014 Suwałki 16 - 400 T. Noniewicza 10 87 562 84 62

Nowa praca lub własna firma - 
wsparcie zwolnionych, 

przewidzianych do zwolnienia 
lub zagrożonych zwolnieniem 

nauczycieli z podregionu 
suwalskiego

01.06.2014- 
30.09.2015

786 229,20 zł 786 229,20 zł

Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele 
zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub 

zagrożeni utratą pracy z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy zamieszkujących podregion suwalski 

(powiat: augustowski, grajewski, moniecki, 
sejneński, suwalski i m. Suwałki)

40

a) ścieżka przekwalifikowania – 30 os.: 
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;

- poradnictwo zawodowe, w tym IPD;
- studia podyplomowe – tematyka studiów zgodna z potrzebami 

rozpoznanymi na etapie doradztwa;
b) ścieżka samozatrudnienia – 10 os.:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo zawodowe, w tym IPD ;

- zawodowe szkolenia przekwalifikowujące – szkolenia realizowane na 
podstawie IPD – na etapie wniosku o dofinansowanie proponuje się  
szkolenia: główny księgowy, trener siatkówki, pływania, masażysta;
- doradztwo i szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia 

własnej działalności;
- przyznanie środków finansowych na podjęcie własnej działalności;

- wsparcie pomostowe

88,5

Lista podpisanych w czerwcu 2014 roku umów o dofina nsowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.2/2014
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