
1
WND-

POKL.08.01.02-20-
002/09

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

10.11.2009
ul. Spółdzielcza 8                    
15-441 Białystok

CZTERY HORYZONTY-reorientacja 
zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w 
oparciu o walory turystyczne i kulturowe ich 

miejsca zamieszkania

83,5 1195996,00
01.01.2010-
30.06.2011

Rolnicy i domownicy chcący podjąć 
zatrudnienie poza rolnictwem lub 
zainteresowani podjęciem 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej

 szkolenia transportowe
 szkolenia kulinarne
 szkolenia opiekuńcze i rehabilitacyjne
 szkolenia budowlane
 indywidualne plany działań

2
WND-

POKL.08.01.02-20-
023/09

Polskie Stowarzyszenie 
Doradcze i Konsultingowe

14.10.2009
ul. Lipowa 14/18                         
15-427 Białystok

Nowe kwalifikacje, nowy zawód-Prawo 
jazdy kat C

81 716818,00
01.10.2009-
31.12.2010

Osoby bezrobotne zwolnione z 
przyczyn niedotyczących 
pracownika, zatrudnione wcześniej 
w branŜy: transport kolejowy, handel 
hurtowy i detaliczny, przetwórstwo 
przemysłowe zainteresowane 
podniesieniem kwalifikacji

 wsparcie doradczo szkoleniowe
 kursy na prawo jazdy kat C 

3
WND-

POKL.08.01.02-20-
001/09

Biuro doradczo-
szkoleniowe "APLIKON" 

Marcin Drewnowski
04.11.2009

ul. Rynek Piłsudzkiego 57 
18-200 Wysokie 

Mazowieckie 

Turystyka wiejska - nowe moŜliwości 
rozwoju II

75 1069662,00
01.01.2010-
30.06.2011

Rolnicy i domownicy chcący podjąć 
zatrudnienie poza rolnictwem lub 
zainteresowani podjęciem 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej

 Fundusze europejskie w turystyce wiejskiej
 Obsługa komputera z internetem
 BHP i pierwsza pomoc w turystyce
 Gastronomia z elementami kelnerstwa
 Zagospodarowanie i urządzanie przestrzeni agroturystycznej
 Koń w zagrodzie i agroturystyce
 Przewodnik turystyczny województwa podlaskiego
 Opiekun dzieci i osób starszych
 Organizacja i techniki usług w turystyce

4
WND-

POKL.08.01.02-20-
017/09

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 
w Białymstoku

06.10.2009
ul. Pogodna 63/1                                     
15-365 Białystok

Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla 
osób zagroŜonych utratą pracy lub 

zwolnionych
73 1144880,24

01.10.2009-
31.03.2011

Osoby zwolnione, przewidziane do 
zwolnienia lub zagroŜone 
zwolnieniem z pracy z przyczyn nie 
dotyczących pracowników

 wsparcie doradcze, psychologiczne i szkoleniowe
 wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 

5
WND-

POKL.08.01.02-20-
016/09

ŁomŜyńska Rada Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT w 
ŁomŜy

08.10.2009
ul. Polowa 45                                       
18-400 ŁomŜa               

Outplacement-monitorowany powrót do 
aktywności zawodowej

72 1118075,00
01.10.2009-
31.01.2011

Osoby zwolnione, przewidziane do 
zwolnienia lub zagroŜone 
zwolnieniem z pracy z przyczyn nie 
dotyczących pracowników

 szkolenia zawodowe
 poradnictwo psychologiczne
 doradztwo zawodowe
 wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 

6
WND-

POKL.08.01.02-20-
011/09

Training Group 
Danuta Gorlewska

22.10.2009
ul. Upalna 48/4                            

15-668 Białystok Czas na zmiany 71 554982,00
01.01.2010-
31.01.2011

Osoby odchodzące z rolnictwa z 
terenów powiatu bielskiego i 
hajnowskiego

 doradztwo indywidualne w zakresie wyboru nowego zawodu
 doradztwo grupowe po zakończonych szkoleniach
 szkolenia komputerowe
 szkolenia przekwalifikowujące: 
 specjalista ds. kadr i płac, 
 mała  księgowość w firmie, 
 projektowanie ogrodów i gospodarowanie przestrzenią zieloną,
 pracownik biurowy ze specjalnością windykacja naleŜności

Lista podpisanych umów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2009

Obszary wsparcia

Liczba 
zdobytych 
punktów 
ogółem

Kwota 
dofinansowania

Okres realizacji Grupa docelowaDane teleadresoweLp Nr projektu
Data 

zawarcia 
umowy

Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Lista podpisanych umów w ramach I tury konkursowej



7
WND-

POKL.08.01.02-20-
008/09

Gmina Miejska Kolno 27.10.2009
ul. 11 Listopada 1                          

18-500 Kolno Nowe kompetencje szansą na zatrudnienie 67,5 1123425,00
01.11.2009-
30.04.2011

Osoby fizyczne zainteresowane 
podniesiem wiedzy i umiejętności 
oraz zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej

prawo jazdy kat. B,C,D
wizaŜ i stylizacja
zawodowy kucharz
wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

8
WND-

POKL.08.01.02-20-
003/09

Europejskie Towarzystwo 
Inicjatyw Obywatelskich

04.11.2009
ul. Zdrojowa 14                             
87-100 Toruń

Szanse zawodowe dla osób odchodzących 
z sektora rolniczego w powiatach 

zachodniego Podlasia.
66,5 508716,40

04.01.2010-
30.06.2011

Rolnicy i domownicy z 4 powiatów: 
łomŜyński, kolneński, zambrowski i 
wysokomazowiecki chcący podjąć 
zatrudnienie poza rolnictwem

 warsztaty sprawnej obsługi komputera i Internetu
 kurs języka angielskiego
 szkolenie - konsultant ds. pozyskiwania funduszy UE
 szkolenie profesjonalny pracownik biurowy
 szkolenie - projektant graficzny stron www i grafiki komputerowe 

9
WND-

POKL.08.01.02-20-
031/09

Open Education 
Group Sp. z o.o.

19.01.2010
ul. Modlińska 1                            

15-066 Białystok

NOWY PLAN-NOWY ZAWÓD 
szkolenia i doradztwo zawodowe dla osób 

odchodzących z rolnictwa
77 885718,00

01.01.2010.-
31.12.2010

Rolnicy i domownicy chcący podjąć 
zatrudnienie poza rolnictwem lub 
zainteresowani podjęciem 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej

 szkolenia z zakresu transportu
 szkolenia z zakresu handlu i gospodarki magazynowej
 szkolenia z zakresu obsługi biurowo-administracyjnej
 indywidualne plany działań

10
WND-

POKL.08.01.02-20-
035/09

PHU "VECTOR" 
Kształcenie Kursowe Piotr 

Gordon
10.02.2010

ul. Poleska 52
15-874 Białystok

Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na 
zatrudnienie

62,5 143754,02
01.02.2010-
31.07.2010

Osoby bezrobotne zwolnione z 
przyczyn niedotyczących 
pracownika, zatrudnione wcześniej 
w branŜy przetwórstwo przemysłowe

 aktywizacja zawodowa
 profesjonalna opiekunka
 bukieciarz-florysta z modułem kasy fiskalnej
 technolog robót wykończeniowych
 kierowca wózków jezdniowych
 docieplanie budynków 

Lista podpisanych umów w ramach III tury konkursowej

W ramach II tury konkursowej nie została podpisana Ŝadna umowa

Sporządzono: 12.02.2010


