
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.08.01.02-20-
025/11

Consultor Sp. z o.o. 01.02.2012 Lublin 20-325 
Droga  Męczenników 

Majdanka 74
81/745 41 91 EKO - zawód dla rolnika

01.02.2012-
31.03.2013

770 480,00 zł 770 480,00 zł

Osoby aktywne zawodowo (42K , 
48M). Ubezpieczone w KRUS 

i/lub ich domownicy 
zamieszkujacy w gminie wiejskiej 

i/lub miejsko-wiejskiej i/lub w 
mieście do 25 tys. mieszkańców z 
woj. podlaskiego, którzy wykonują 

dzialalność rolniczą oraz 
zamierzają podjąć zatrudnienie w 

obszarach niezwiązanych z 
rolnictwem i/lub zamierzają podjąć 

pozarolniczą działalność 
gospodarczą

90

Doradztwo zawodowe (Indywidulane usługi doradcze -predyspozycje 
zawodowe, ścieżka kariery zawodowej, stworzenie IPD dla 
uczestnika), Warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji 

interpersonalnej, Warsztaty z zakresu autoprezentacji i poszukiwania 
pracy, Szkolenia zawodowe: EKO-turystyka Rękodzieło artystyczne, 

Rzeżba w drewnie, Produkcja i promocja drewnianych mebli 
ludowych, Zielarstwo

79

2
WND-

POKL.08.01.02-20-
016/11

CONSOLATOR Kancelaria 
Prawno-Finansowa Adam 

Piotr Chociej
01.02.2012 Białystok 15-094

ul. M.Skłodowskiej-
Curie 3 

85/879 82 72
Zawód kierowcy alternatywą 

dla rolnika
01.03.2012- 
31.01.2013

721 029,00 zł 721 029,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa (8K 
i 92 M), posiadające prawo jazdy 
kat.B i mające powyżej 21 roku 
życia, zamieszkujące na terenie 

woj. podlaskiego, w tym min. 50 
osób (4K,46 M) zamieszkujących 

tereny wiejskie

100
Spotkania z doradcą zawodowym i warsztaty motywujące, Kurs 

prawa jazdy kat. C, Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowcy 
posiadającego kat.C

78

3
WND-

POKL.08.01.02-20-
034/11

Archidiecezja Białostocka 
(Zakład Handlowo -

Produkcyjno - Usługowy 
DYNAMIS)

02.02.2012 Białystok 15-087 ul. Kościelna 1 85/732 01 34
Konkretny fach przepustką na 

rynku pracy
01.02.2012-
28.12.2012

498 486,96 zł 498 486,96 zł

Osoby dorosłe (8K, 80M) 
odchodzące z rolnictwa , 

zamieszkałe na terenach wiejskich 
powiatów białostockiego, 
bielskiego, monieckiego i 

sokólskiego

88
 Indywidualne doradztwo zawodowe, Szkolenia zawodowe: spawacz 
metodą MAG-135, malarz /tapeciarz, posadzkarz/glazurnik, operator 

wózków jezdniowych
66

4
WND-

POKL.08.01.02-20-
039/11

Polska Grupa Doradcza Sp. z 
o.o.

03.02.2012  Białystok 15-113 Gen. W. Andersa 38 85/733 67 90
Do nowej roli - reorientacja 

zawodowa kobiet 
odchodzących z rolnictwa

01.08.2012-
31.05.2013

458 610,00 zł 458 610,00 zł

Kobiety pracujące w rolnictwie 
zamieszkujące obszary wiejskie, 
powiaty: suwalski, sejneński i 

łomżyński 

90

Szkolenia: Opiekunka dziecięca - doradztwo, warsztaty, szkolenie 
zawodowe; Ogrodnik terenów zieleni z prawem jazdy kat. B - 

doradztwo, warsztaty, szkolenie zawodowe; Pracownik biurowy z 
obsługą komputera

86,5

5
WND-

POKL.08.01.02-20-
038/11

Polska Grupa Doradcza Sp. z 
o.o.

03.02.2012 Białystok 15-113 Gen. W. Andersa 38 85/733 67 90
Nowy zawód - nowe 

możliwości
01.08.2012-
30.06.2013

612 411,00 zł 612 411,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa 
(60K, 60M) zamieszkałe w 

gminach wiejskich, wiejsko-
miejskich i miastach do 25 tys. 
mieszkańców w woj. podlaskim

120

Operator maszyn budowlanych - doradztwo, warsztaty, kurs; 
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - doradztwo, 

warsztaty, szkolenie zawodowe; Kierowca samochodów ciężarowych - 
prawo jazdy kat. C+E - doradztwo, warsztaty, kurs; Nowoczesny 

sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej - doradztwo, 
warsztaty, szkolenie zawodowe

74

6
WND-

POKL.08.01.02-20-
028/11

Biuro doradczo-szkoleniowe 
APLIKON Marcin 

Drewnowski
07.02.2012

Wysokie 
Mazowieckie

18-200 Rynek Piłsudskiego 57 86/275 44 03
Szkolenia drogą po nowy 

zawód
01.07.2012-
31.12.2013

965 294,00 zł 965 294,00 zł

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS i 
ich domownicy zamieszkujący na 
terenie woj. podlaskiego w gminie 

wiejskiej, miejsko-wiejskiej, w 
mieście do 25 tys. mieszkańców, 
wykonujący działalność rolniczą 

oraz zamierzający podjąć 
zatrudnienie poza rolnictwem lub  
podjąć pozarolniczą działalność 

gospodarczą

300

Poradnictwo zawodowe i Warsztaty Rynku Pracy, Szkolenia: 
Krawiec, Kosmetyczka, Rzeźnik-wędliniarz, Florysta, Asystent ds. 

księgowości, Cukiernik, Opiekunka środowiskowa, Pozostali 
pracownicy biurowi, Kierowca operator wózków jezdniowych, 

Kierowca samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C + 
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona)

71,5

7
WND-

POKL.08.01.02-20-
013/11

Fundacja na rzecz integracji 
zawodowej, społecznej oraz 
rozwoju przedsiębiorczości 

VIA

22.02.2012 Białystok 15-814 Berlinga 10 601 352 935 Nowe perspektywy
01.02.2012-
31.10.2012

1 036 894,25 zł 1 036 894,25 zł

Osoby aktywne zawodowo (75K, 
60M) odchodzące z rolnictwa 

zamieszkałe w powiecie 
białostockim (45 osób), sokólskim 

(45 osób), augustowskim (45 
osób)

135

Indywidualne doradztwo zawodowe; Szkolenia zawodowe: 
"Podstawy księgowości małych podmiotów gospodarczych z 
elementami kadr i płac", "Florysta z decoupage z elementami 
przedsiębiorczości", "Technolog robót wykończeniowych - 

budownictwo pasywne", "Pracownik recepcji/rejestracji medycznej", 
"Kucharz/rka małej gastronomii, "Operator koparki"; Warsztaty 

kompetencji kluczowych i psychospołecznych : szkolenia z zakresu 
obsługi komputera z certyfikatem ECDL START, warsztaty 

aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności 
psychospołecznych

67

Data sporządzenia: 01.03.2012

Data 
zawarcia 
umowy

Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Średnia 
punktów

Kwota 
dofinansowania
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