
miejscowość kod pocztowy ulica tel.

1
WND-

POKL.06.01.01-20-
006/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstoku

02.12.2013 Białystok 15-365 Pogodna 63/1 85/74 25 750
DOBRY START - aktywizacja 

zawodowa osób 
niepracujących

01/11/2013-
31/01/2015

1 691 701,00 zł 1 691 701,00 zł

Osoby niepracujące (w tym zarejestrowane 
jako bezrobotne) w wieku 15-30 lat oraz w 

wieku powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat suwalski, powiat M. 

Suwałki, powiat augustowski, powiat 
sejneński, powiat grajewski oraz powiat 
moniecki w rozumieniu przepisów KC

120

- poradnictwo zawodowe                                      
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (monter i konserwator 

urządzeń energii odnawialnej, sortowacz 
surowców wtórnych, specjalista ds. żywienia, 

diet i zdrowego stylu życia, pozostali 
sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), 

pracownik obsługi płacowej, kasjer handlowy, 
przedstawiciel handlowy, pozostali 

pracownicy obsługi biurowej, kierowca 
operator wózków jezdniowych, operator 
sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa, 

wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali 
kucharze, barman, grafik komputerowy 

multimediów, kierowca samochodu 
dostawczego, spawacz, pozostali operatorzy 

urządzeń energetycznych, robotnik 
gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

93

2
WND-

POKL.06.01.01-20-
014/13

Training Group Danuta 
Gorlewska

02.12.2013 Białystok 15-704
al. Jana Pawła II 59c 

lok. 2
660722399 Wyznacz swój kurs na sukces

01/10/2013-
31/12/2014

983 512,96 zł 983 512,96 zł

Osoby niezatrudnione w wieku 15-30 lat 
oraz w wieku powyżej 50 roku życia 

zamieszkujące powiat białostocki, powiat 
M. Białystok,  oraz powiat sokólski w 

rozumieniu przepisów KC

50

- poradnictwo zawodowe                                        
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                  
- szkolenia zawodowe (monter ociepleń 
budynków, monter rusztowań, pomoc 

kuchenna, sprzedawca w branży spożywczej, 
pracownik kancelaryjny z elementami 

księgowymi, kierowca samochodu osobowego)

85,5

3
WND-

POKL.06.01.01-20-
016/13

Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy Oddział                                 
w Białymstoku

02.12.2013 Białystok 15-111
Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 8 
85/653 77 44

Nowe kwalifikacje - nowa 
praca

01/01/2014-
30/06/2015

527 306,00 zł 527 306,00 zł

Osoby pozostające bez zatrudnienia  w 
wieku 15-30 lat oraz w wieku powyżej 50 

roku życia zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. Białystok oraz 

powiat sokólski w rozumieniu przepisów 
KC

80

- poradnictwo zawodowe                                        
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                                                                                                  

- szkolenia zawodowe (cieśla, dekarz, 
księgowy, glazurnik, spawacz metodą TIG)

63,5

4
WND-

POKL.06.01.01-20-
018/13

Zarządzanie i Księgowość s.c. 
Andrzej Głowacki, Cecylia 

Głowacka
02.12.2013 Białystok 15-594 Halicka 5 666036973

Szkolenia zawodowe dla osób 
pozostajacych bez zatrudnienia

01/11/2013-
28/02/2015

579 590,00 zł 579 590,00 zł

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne) w 
wieku 15-30 lat oraz w wieku powyżej 50 

roku życia zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. Białystok oraz 

powiat sokólski w rozumieniu przepisów 
KC

60

- poradnictwo zawodowe                                       
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (kurs koparko-

ładowarki kl. III, kurs specjalista ds. ochrony 
środowiska, instruktor fitness, audytor 

energetyczny)

80

5
WND-

POKL.06.01.01-20-
025/13

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstoku

02.12.2013 Białystok 15-365 Pogodna 63/1 85/74 25 750
LEPSZE JUTRO - aktywizacja 

zawodowa osób 
niepracujących

01/11/2013-
31/01/2015

1 149 090,90 zł 1 149 090,90 zł

Osoby niepracujące (w tym zarejestrowane 
jako bezrobotne) w wieku 15-30 lat oraz w 

wieku powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat bielski, powiat 

wysokomazowiecki, powiat siemiatycki 
oraz powiat hajnowski w rozumieniu 

przepisów KC

80

- poradnictwo zawodowe                                       
- pośrednictwo pracy                                                                                                                                                

- staże zawodowe                                                                                 
- szkolenia zawodowe (monter i konserwator 

urządzeń energii odnawialnej, sortowacz 
surowców wtórnych, specjalista ds. żywienia, 

diet i zdrowego stylu życia, pozostali 
sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), 

pracownik obsługi płacowej, kasjer handlowy, 
przedstawiciel handlowy, pozostali 

pracownicy obsługi biurowej, kierowca 
operator wózków jezdniowych, operator 
sprzętu ciężkiego, opiekunka domowa, 

wizażysta/stylista, przewoźnik osób, pozostali 
kucharze, barman, grafik komputerowy 

multimediów, kierowca samochodu 
dostawczego, spawacz, pozostali operatorzy 

urządzeń energetycznych, robotnik 
gospodarczy, drwal/pilarz drzew)

94

6
WND-

POKL.06.01.01-20-
015/13

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny w Białymstoku
03.12.2013 Białystok 15-063 Warszawska 2 85/74 35 106 Kierunek praca

01/01/2014-
31/03/2015

440 888,08 zł 440 888,08 zł

Osoby długotrwale bezrobotne  w wieku 
15-30 lat oraz w wieku powyżej 50 roku 

życia, zarejstrowane w PUP w 
Białymstoku, Oddziale Łapy oraz PUP 

Sokółka, zamieszkujące powiat białostocki, 
powiat M. Białystok oraz powiat sokólski 

w rozumieniu przepisów KC

30

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (operator obrabiarek 
sterowanych numerycznie, operator wózków 

jezdniowych, spawacz metodą MAG, 
pracownik administracyjno-biurowy, 

sprzedawca)                                                              
- staże zawodowe

77

Data 
zawarcia 
umowy

Grupa docelowa
Liczba osób, które 

wezmą udział w 
projekcie

Średnia 
punktów

Kwota 
dofinansowania

Lista podpisanych  umów o dofinansowanie w ramach k onkursu nr: 1/POKL/6.1.1/2013 

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta

Dane teleadresowe
adres

Tytuł projektu
Okres 

realizacji 
projektu

Formy wsparcia realizowane w 
ramach projektu

Wartość 
projektu 
ogółem



7
WND-

POKL.06.01.01-20-
021/13

T-Matic Grupa Computer Plus 
Sp. z o.o.

06.12.2013 Białystok 15-440 Malmeda 1 85/74 89 100 Aktywuj się zawodowo
01/01/2014-
31/01/2015

379 764,07 zł 379 764,07 zł

Osoby pozostające bez zatrudnienia  w 
wieku 15-30 lat oraz w wieku powyżej 50 

roku życia zamieszkujące powiat 
białostocki, powiat M. Białystok oraz 

powiat sokólski w rozumieniu przepisów 
KC

48

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (sprzedawca w branży 
spożywczej, projektant grafiki stron 

internetowych)                                                             
- staże zawodowe

71

8
WND-

POKL.06.01.01-20-
026/13

Powiat Łomżyński/ Powiatowy 
Urząd Pracy w Łomży

06.12.2013 Łomża 18-400 Nowogrodzka 1 86/215 80 10 Aktywni i efektywni
01/11/2013-
30/06/2015

1 799 671,50 zł 1 799 671,50 zł

Osoby bezrobotne  w wieku 15-30 lat oraz 
w wieku powyżej 50 roku życia, 

zarejstrowane w PUP w Łomży,PUP w 
Zambrowie oraz PUP w Kolnie, 

zamieszkujące powiat łomżyński, powiat 
M. Łomża, powiat zambrowski oraz powiat 

kolneński w rozumieniu przepisów KC

185
- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   

- pośrednictwo pracy                                                                                                                         
- staże zawodowe

65,5

9
WND-

POKL.06.01.01-20-
020/13

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr

09.12.2013r. Białystok 15-441 Spółdzielcza 8 85/65 37 700
PRACA - GOTOWI - START! 

- aktywizacja osób 
niepełnosprawnych

01/01/2014-
30/06/2015

1 110 440,00 zł 1 110 440,00 zł

Osoby niepełnosprawne pozostające bez 
zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne) w wieku 15-30 lat oraz w 

wieku powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat białostocki, powiat 

M. Białystok oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów KC

60

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                            

- szkolenia zawodowe (sprzedawca, pracownik 
ochrony fizycznej bez licencji, pracownik 
biurowy z obsługą programów płacowych, 

grafik komputerowy, monter urządzeń energii 
odnawialnej, audytor energetyczny, sortowacz 

odpadów wtórnych)                                                              
- staże/praktyki  zawodowe

115

10
WND-

POKL.06.01.01-20-
019/13

Narodowe Forum Doradztwa 
Kariery

13.12.2013r. Warszawa 00-697
Al. Jerozolimskie 51 

lok. 9 
22/629 65 34

Powrót do Aktywności 2 - 
powrót osób 

niepełnosprawnych  na rynek 
pracy

01/11/2013-
30/04/2015

762 574,80 zł 762 574,80 zł

Osoby niepełnosprawne pozostające bez 
zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP 
jako bezrobotne) w wieku 15-30 lat oraz w 

wieku powyżej 50 roku życia 
zamieszkujące powiat białostocki, powiat 

M. Białystok oraz powiat sokólski w 
rozumieniu przepisów KC

40

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (sprzedawca z obsługą 
kasy fiskalnej, pracownik ochrony fizycznej 

bez licencji, ogrodnik terenów zieleni, 
sortowacz surowców wtórnych, technik prac 

biurowych, pomoc kuchenna)                                                              
- staże zawodowe

102,5

11
WND-

POKL.06.01.01-20-
007/13

Agencja Rozwoju 
Regionalnego ARES S.A                

w Suwałkach
19.12.2013r. Suwałki 16-400

Teofila Noniewicza 
42a

87/566 16 06 Stażysta - Pracownik
01/01/2014-
30/06/2015

1 539 753,32 zł 1 539 753,32 zł

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne) w 
wieku poniżej 30 roku życia oraz w wieku 

powyżej 50 roku życia zamieszkujące 
powiat suwalski, powiat M. Suwałki, 
powiat augustowski, powiat sejneński, 

powiat grajewski oraz powiat moniecki w 
rozumieniu przepisów KC

55
- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   

- pośrednictwo pracy                                                                                                                          
- staże zawodowe

64

12
WND-

POKL.06.01.01-20-
024/13

Biuro doradczo szkoleniowe 
APLIKON Marcin 

Drewnowski
20.12.2013r.

Wysokie 
Mazowieckie

18-200
Rynek Piłsudskiego 

57
86/275 44 03 PRACA TO MÓJ CEL

01/01/2014-
28/02/2015

983 317,51 zł 983 317,51 zł

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne (nie 
posiadajace zatrudnienia)  w wieku poniżej 

30 roku życia oraz w wieku powyżej 50 
roku życia zamieszkujące powiat bielski, 

powiat hajnowski, powiat siemiatycki oraz 
powiat wysokomazowiecki w rozumieniu 

przepisów KC

85

- poradnictwo zawodowe                                                                                                                                                   
- pośrednictwo pracy                                                              

- szkolenia zawodowe (sortowacz surowców 
wtórnych, monter ociepleń budynków, 

sprzedawca, kierowca samochodu 
ciężarowego, pomoc kuchenna, opiekunka 

dziecięca)                                                              
- staże/praktyki  zawodowe

83,5

Sporządził:

Data sporządzenia: 08.01.2014r.




