
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1 WND-POKL.08.01.02-20-036/11
OPEN Education 
Group Sp. z o. o

16.01.2012 Białystok 15-066 
Modlińska 1 

lok. 210 
85/869 11 69                                                                                                                                                                                                                                                    

NOWY PLAN - 
NOWY ZAWÓD 2 - 
szkolenia i doradztwo 

dla osób odchodzących 
z rolnictwa w kierunku 
kluczowych zawodów 

i zielonych miejsc 
pracy

01.01.2012-31.12.2012 396 870,00 zł 396 870,00 zł

Rolnicy i domownicy (min. 38 M) ubezpieczeni w 
KRUS zamieszkali na terenach wiejskich woj. 

podlaskiego wykonujący działalność rolniczą gotowi 
do podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej

72

Szkolenia "ZIELONE MIEJSCA PRACY" – transport + język 
angielski:

Prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób, 
Szkolenie z języka angielskiego

Szkolenia z zakresu GOSPODARKI MAGAZYWNOWEJ + 
język angielski:

Nowoczesny Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
Szkolenie z języka angielskiego,

Szkolenia z zakresu OBSŁUGI BIUROWO - 
ADMINISTRACYJNEJ + język angielski:

Kurs Pracownika Biurowego,
Kurs Obsługi Sekretariatu,

Szkolenie z języka angielskiego,
Indywidualne Plany Działań:

Warsztaty Rynku Pracy,
Wybór Zawodu,

Wejście na rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia

71,5

2 WND-POKL.08.01.02-20-009/11
 Consultor 
Sp. z o.o.

17.01.2012 Lublin 20-325 
Droga  

Męczenników 
Majdanka 74

81/745 41 91 Lepsza przyszłość 01.02.2012-30.11.2012 750 085,00 zł 750 085,00 zł

Osoby (75 K, 75 M) odchodzące z rolnictwa z 
obszaru woj. podlaskiego ubezpieczone w KRUS, 

gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej 
połowie wymiaru czasu

150

Usługi doradcze (Indywidualne doradztwo z IPD, 
Indywidualne doradztwo z pośrednikiem pracy)  

Szkolenia zawodowe:
Sprzedawca,

Magazynier/ka,
Opiekun/ka dziecka,

Monter/ka urządzeń energii odnawialnej,
Monter/ka Ociepleń budynków

81

3 WND-POKL.08.01.02-20-027/11
Europejska Fundacja 
Odnowy i Rozwoju 

Terytorialnego
17.01.2012 Kleosin 16-001 Zambrowska 18 85/663 16 93

Partnerski System 
Zarządzania Zmianą 

Gospodarczą na 
Obszarach Natura 

2000

01.03.2012-30.09.2013 536 178,96 zł 536 178,96 zł

Podmioty uczestniczące w procesie zarządzania 
zmianą gospodarczą: przedsiębiorcy, partnerzy 
społeczni, samorządy gospodarcze i zawodowe, 

jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku 
pracy, społeczność lokalna, organizacje 

pozarządowe, posiadające siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terenie woj. podlaskiego w 

powiatach: białostockim, sejneńskim, sokólskim i 
suwalskim oraz miastach: Białystok i Suwałki

150

Diagnoza lokalnego potencjału i uwarunkowań rozwojowych 
dwóch obszarów funkcjonalnych: Puszczy Knyszyńskiej, 

Pojezierza Suwalskiego,
Stworzenie Lokalnego Systemu Zarządzania Zmianą 
Gospodarczą (Opracowanie  2 Lokalnych Strategii 

Zarządzania Zmianą Gospodarczą, powołanie partnerstw 
lokalnych, wsparcie merytoryczne),

Upowszechnienie implikacji zmiany gospodarczej dla 
obszarów Natura 2000 (platforma elektroniczna poświęcona 

prezentacji zagadnień związanych z warunkami 
gospodarowania na terenach Natura 2000, publikacja 

poświęcona metodom zarządzania zmianą gospodarczą)

95

4 WND-POKL.08.01.02-20-021/11
EC Euro Consulting 

Sp. z o.o.
19.01.2012 Olsztyn 10-578

Piłsudskiego 
32/103

89/521 00 15

GOTOWI NA 
ZMIANY - wsparcie 
dla kobiet i mężczyzn 

odchodzących 
z rolnictwa

01.02.2012-30.11.2012 396 660,00 zł 396 660,00 zł

Dorosłe osoby (max. 76 M, min. 4 K) prowadzące 
działalność rolniczą (rolnicy lub domownicy) z 

zamiarem podjęcia pracy poza rolnictwem 
zamieszkałe w woj. podlaskim w gminach: wiejskich, 

wiejsko-miejskich lub miastach do 25 tys. 
mieszkańców  z wykształceniem min. podstawowym

80

Szkolenie operator/ka koparko-ładowarki,
Szkolenie kierowca samochodu ciężarowego,
Szkolenie sprzedawca z prawem jazdy kat. B,                      

Szkolenie spawacz metodą TIG,                                      
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

Tworzenie indywidualnych planów działania (analiza 
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, działania możliwe 

do zrealizowania przez pośrednictwo pracy itp.)

91,5

5 WND-POKL.08.01.02-20-043/11
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego 
w Białymstoku 

26.01.2012  Białystok 15-365 Pogodna 63/1 85/742 36 51

Nowy START - 
szkolenia i doradztwo 

dla osób odchodzących 
z rolnictwa

01.02. 2012-30.06.2013 1 373 978,89 zł 1 373 978,89 zł
Osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy i domownicy, 
w tym 270 K) ubezpieczone w KRUS zamieszkałe na 

terenie woj. podlaskiego 
540

Doradztwo zawodowe (Nabycie umiejętności n.t poruszania 
się po rynku pracy, informacja n.t ZMP, opracowanie 
dokumentów aplikacyjnych, CV, przygotowanie IPD 

Szkolenia:
Prowadzenie ekologicznej agroturystyki,

Kucharz regionalny,
Opiekun osób starszych z masażem,

Ogrodnik terenów zielonych,
Spawanie metodą MIG/MAG,

Magazynier z obsługą wózków widłowych,
Pracownik administracyjno -biurowy z obsługą kasy fiskalnej

92

Dane teleadresowe

Tytuł projektu Okres realizacji projektu
Wartość projektu 

ogółem
adres Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu
Kwota 

dofinansowania
Średnia 
punktów

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach ko nkursu nr 2/POKL/8.1.2/2011      

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta
Data zawarcia 

umowy



6 WND-POKL.08.01.02-20-040/11
Białostocka Fundacja 

Kształcenia Kadr
20.01.2012  Białystok 15-441 Spółdzielcza 8 85/653 77 00

ZIELONE 
HORYZONTY - 
Podlaska Trasa 
Dziedzictwa 
Kulturowego 

kierunkiem reorientacji 
zawodowej na 

obszarach wiejskich

01.01.2012-30.06.2013 966 828,00 zł 966 828,00 zł

Osoby ubezpieczone w KRUS (rolnicy i domownicy, 
50% K i 50% M, min. 20% osób 50+, min. 50% 

rolników bez wykształcenia średniego) zamieszkałe 
na terenie woj. podlaskiego wykonujące działalność 

rolniczą, składające oświadczenie o zamiarze 
podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia 

pozarolniczej działalności gospodarczej

364

Poradnictwo zawodowe IPD - Nowy plan (przygotowanie IPD 
dla każdej z osób, Sesje Zielonej Gospodarki oraz 

Elastycznych Form Pracy)
Szkolenia zawodowe - nowy zawód:

Szkolenia kulinarne: 
Kucharz małej gastronomii - produkt regionalny,

Kucharz malej gastronomii - produkt ekologiczny,
Szkolenia transportowe:

Kierowca autobusu (kat. D, D1+E) przygotowujące do 
przewozu turystów oraz sprzętu wodno/rowerowego na 

naczepach,
Edukator ekologiczny - specjalizacja organizator ekologicznej 

turystyki wiejskiej,
Szkolenia opiekuńcze i rehabilitacyjne:

Opiekun osoby starszej,
Edukator ekologiczny - specjalizacja animator kultury 

ekologicznej,
Szkolenia budowlane:

Monter ociepleń budynków,
Monter urządzeń energii odnawialnej,

Szkolenia indywidualne:
Instruktor jazdy konnej,

Florysta,
Piekarz

Wsparcie zatrudnienia:
4Dni Otwarte (festyny),

Mapa PTDK

85

7 WND-POKL.08.01.02-20-030/11

Polskie 
Stowarzyszenie 

Doradcze i 
Konsultingowe

17.01.2012 Białystok 15-091 
Rynek 

Kościuszki 2
85/652 61 07

BĄDŻ AKTYWNY -  
szkolenia dla osób 
odchodzących z 

rolnictwa

01.01.2012-30.09.2013 963 711,64 zł 963 711,64 zł

Osoby  (65 K, 55 M)aktywne zawodowo zamieszkałe 
na terenie powiatu sokólskiego, w szczególności w 
gminach: Janów, Korycin, Suchowola, Dąbrowa 

Białostocka (70%)

120

Zajęcia podnoszące kompetencje społeczne:
Doradztwo indywidualne,

Warsztaty grupowe                                         
Szkolenia zawodowe (branża turystyczna): 

Specjalista ds. gastronomii (kucharz) 
Pracownik recepcji + Prawo jazdy kat. B                                                            

Szkolenia zawodowe (handel):                                         
Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B,

Sprzedawca magazynier (z obsługą wózków widłowych i 
kasy fiskalnej)

Szkolenia zawodowe (branża transportowa):
Kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona,

Operator koparko-ładowarki

79,5

8 WND-POKL.08.01.02-20-033/11
Training Group 

Danuta Gorlewska
26.01.2012 Białystok 15-660 

Wincentego 
Witosa 34

85/661 11 55 Otwarci na zmiany 01.02.2012-31.08.2013 454 828,00 zł 454 828,00 zł

Osoby  (48 K, 24 M, min. 20%  w wieku 50+ i do 25 
r.ż., min. 50% osób z wykształceniem z średnim lub 
niższym) odchodzące z rolnictwa ubezpieczone w 
KRUS  (rolnicy i domownicy) mieszkańcy gmin 

wiejskich, wiejsko-miejskich lub miast do 25 tys., 
mieszkańcy woj. podlaskiego z powiatów: 

hajnowskiego, białostockiego 

72

Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne),
Szkolenia:

Komputerowe,
Ogrodnik terenów zielonych,

Mobilne usługi cateringowe ze specjalnością artysta słodkości 
(organizator usług cateringowych + kierowca samochodu 

osobowego),
Kierowca samochodu ciężarowego kat. C,

Operator koparko-ładowarki,
Kierowca autobusu

81

9 WND-POKL.08.01.02-20-015/11

Europejskie 
Towarzystwo 

Inicjatyw 
Obywatelskich 

26.01.2012  Toruń 87-100 Sukiennicza 6/1 56/653 95 65

INNA ROLA - Nowe 
kariery zawodowe dla 

osób z sektora 
rolniczego w 

zachodnich powiatach 
Podlasia

02.01.2012-30.06.2013 604 522,20 zł 604 522,20 zł

 Rolnicy i ich domownicy (35K, 25 M) zamieszkali w 
4 zachodnich powiatach woj. podlaskiego: 

grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim 
odchodzący z rolnictwa o wykształceniu min. 

podstawowym lub gimnazjalnym

60

Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy,
Poradnictwo zawodowe - sesje indywidualne,

Szkolenia przekwalifikujące:
Kierowca kat. D - transport zbiorowy (kurs kierowca kat. D, + 

uprawnianie na przewóz osób + kurs j. obcego),
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (szkolenie + zajęcia 

komputerowe),
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (szkolenie + 

kurs kierowca kat. B),
Pracownik biurowy (szkolenie + zajęcia komputerowe),

Opiekun osób zależnych (szkolenie + kurs języka obcego)

63,5

10 WND-POKL.08.01.02-20-014/11

LECHAA 
CONSULTING Sp. z 

o.o.
26.01.2012 Lublin 20-834 Fiołkowa 7 81/759 30 11 NOWA ROLA 01.01.2012-30.11.2012 913 036,20 zł 913 036,20 zł

Rolnicy lub domownicy (w tym 83 K) ubezpieczeni w 
KRUS  z woj. podlaskiego zamieszkujący gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. 

mieszkańców, którzy wykonują działalność rolniczą i 
chcą podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

150

Doradztwo zawodowe indywidualne,
Warsztaty kompetencji społecznych (skuteczna komunikacja, 

budowanie własnego wizerunku, asertywność, walka ze 
stresem),

Szkolenia zawodowe: 
Monter urządzeń energii odnawialnej,

Projektant/ka -pielęgniarz/ka terenów zielonych,
Organizator/ka usług cateringowych,

Pracownik gastronomii,
Internetowa obsługa sprzedaży,

Ekspedient/ka w punkcie usługowym z obsługą kasy fiskalnej,
Warsztaty językowe (język angielski)

75,5



11 WND-POKL.08.01.02-20-042/11
Podlaska Izba 

Rolnicza
31.01.2012  Choroszcz 16-070 Porosły 36d 85/676 08 62

Nowe umiejętności - 
sposobem na sukces i 
szansą na lepsze jutro

02.01.2012-31.03.2013 314 003,10 zł 314 003,10 zł

Rolnicy i domownicy (20 K, 50 M, min. 10 kobiet po 
50 r.ż., min. 10 osób do 25 r.ż.) ubezpieczeni w 

KRUS zamieszkujący na terenie woj. podlaskiego w 
gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miastach do 

25 tys. mieszkańców wykonujący działalność rolniczą 
mający zamiar podjąć zatrudnienie poza rolnictwem 

lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą

70

Poradnictwo zawodowe (Poradnictwo indywidualne IPD, 
Poradnictwo indywidualne Wejście na Rynek Pracy),

Szkolenia zawodowe:
Sprzedawca,

Pilarz,
Kierowca operator wózków jezdniowych,

Operator koparko-ładowarki,
Robotnik budowlany

73,5

12 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 

zamieszkujący w gminie wiejskiej i/lub miejsko-
wiejskiej i/lub w mieście do 25 tys. mieszkańców z 

woj. podlaskiego, którzy wykonują działalność 
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, Rzeźba w drewnie, 

Produkcja i promocja drewnianych mebli ludowych, 
Zielarstwo

79

13 WND-POKL.08.01.02-20-016/11

CONSOLATOR 
Kancelaria Prawno-
Finansowa Adam 

Piotr Chociej

01.02.2012 Białystok 15-094
M.Skłodowskie

j-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

14 WND-POKL.08.01.02-20-034/11

Archidiecezja 
Białostocka (Zakład 

Handlowo -
Produkcyjno - 

Usługowy 
DYNAMIS)

02.02.2012 Białystok 15-087  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

15 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

16 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

17 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

18 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
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Regionalny Związek 
Rolników, Kółek i 

Organizacji 
Rolniczych w Łomży

05.03.2012 Łomża 18-400
 Nowogrodzka 

31
86/ 216 31 79

Opiekun dzienny - 
szansą na nowy zawód

01.07.2012- 31.12.2012 153 892,00 zł 153 892,00 zł

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS i ich domownicy 
(25K, 5M) zamieszkali w woj. podlaskim w gminie 
wiejskiej ,miejsko-wiejskiej, w mieście do 25 tys. 

mieszkańców z woj. podlaskiego, którzy wykonują 
działalność rolniczą oraz zamierzają podjąć 

zatrudnienie poza rolnictwem

30
Poradnictwo zawodowe i Warsztaty Rynku Pracy, Szkolenia: 

opiekun dzienny
74

Data sporządzenia: 07.03.2012 r.


