Lista podpisanych umów w ramach konkursu o nr: 2/POKL/8.1.1/2010
Lp.

Nr projektu

Nazwa beneficjenta

1

WNDPOKL.08.01.0120-159/10

PM Group spółka
jawna Panasewicz
Zubrycki

2

WNDPOKL.08.01.0120-161/10

3

WNDBiałostocka Fundacja
POKL.08.01.01Kształcenia Kadr
20-169/10

Centrum Promocji
Podlasia

Data zawarcia
umowy

20.12.2010

Dane teleadresowe

Tytuł projektu

ul. Legionowa
28/101
"Podlaska Szkoła Trenerów"
15-281 Białystok
tel. (85)742 50 92

6

WNDPOKL.08.01.01- Metal - Fach Sp. z o.o.
20-194/10

01.02.2011

ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka
tel. (85) 711 98 43

7

WNDLingua Edyta Sylwia
POKL.08.01.01Jasińska
20-197/10

09.12.2010

Posługiwanie się językiem
ul. Niemeńska 132
obcym szansą na wzrost
15-161 Białystok
konkurencyjności
tel. (85) 676 31 45 podlaskich przedsiębiorstw i
ich pracowników. Edycja II.

WNDPolska Grupa
POKL.08.01.01- Doradcza Sp. z o.o. w
20-218/10
Białymstoku

9

WNDPOKL.08.01.0120-212/10

Przedsiębiorstwo
Handlowo Produkcyjno Usługowe JAREX Jarosław Gawecki

WND10 POKL.08.01.0120-190/10

Fundacja Wspierania
Edukacji
Informatycznej
PROIDEA

Rozwijamy się i szkolimy
kadry. Metal - Fach.

76,5

Szkolenia z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi; podatków,
rachunkowości oraz kadr i płac;
sprzedaŜy i obsługi klienta.

68,5

01.01.201131.12.2011

161 300,00 zł

Przedsiębiorstwo ANA-BET
Sp. z o.o.

־

Opracowanie i wdroŜenie zasad
zarządzania zasobami ludzkimi i
finansami firmy oraz
zintegrowanego systemu
zarządzania ISO 9001, PN-N
18001, ISO 14001.

73,5

01.01.201130.06.2012

459 210,00 zł

Mikro i małi przedsiębiorcy i
ich pracownicy zamieszkali na
terenie województwa
podlaskiego, których praca
wymaga znajomości języka
obcego

200

Szkolenia językowe stacjonarne i elearningowe

90,5

80

01.01.201130.06.2012

190 722,66 zł

Pracownicy firmy Metal-Fach kadra zarządzające oraz
specjaliści

73

Szkolenia ogólnorozwojowe :
doskonalenie umiejętności
menadŜerskich, trening
efektywności osobistej.
Szkolenia kompetencyjne:
zarządzanie projektami PMI,
zarządzanie jakością, logistyka i
zarządzanie magazynem,
profesjonalny księgowy, marketing
i sprzedaŜ, akademia EXCEL,
język angielski - poziom
podstawowy i zaawansowany.
Szkolenia ogólne dla pracowników
działu konstukcyjno technologicznego,

01.01.201130.06.2012

271 300,00 zł

Mikro i małe przedsiębiorstwa
i ich pracownicy zamieszkali
na terenie woj. podlaskiego

100

Szkolenia językowe.

68

60

Szkolenia dla menadŜerów: rola
coachingu w strategicznym
zarządzaniu ludŜmi, kapitał ludzki i
intelektualny, narzędzia coachingu,
metody i techniki stosowane w
pracy coachingowej. Warsztaty
słuŜące rozwojowi kompetencji:
menadŜer w roli coacha,
komunikacja interpersonalna,
elementy integracji.

71,5

־

Opracowanie i wdroŜenie zasad
zarządzania zasobami ludzkimi i
finansami firmy oraz
zintegrowanego systemu
zarządzania ISO 9001, PN-N
18001, ISO 14001.

76,5

56

Szkolenia ogólne CCNP i CCNP
Voice: zaawansowany kurs
Akademii Cisco poszerzający
wiedzę z zakresu zarządzania
sieciami komputerowymi i
rozwiązań głosowych Cisco.

77,5

10.01.2011

Al.. Tysiąclecia
Państwa Polskiego
2/603
15-111 Białystok
tel. (85) 662 32 35

MenadŜer jako coach

01.01.201131.03.2012

19.01.2011

ul. Elewatorska 9
19-203 Grajewo
tel. (86) 272 66 60

Doradztwo w zakresie
opracowania i wdroŜenia
nowoczesnych metod
zarządzania zasobami
ludzkimi, finansami firmy
oraz zintegrowanego
systemu zarządzania bhp,
jakością i środowiskiem

01.01.201131.03.2012

ul. Konarskiego 44/6
Technologie ITC w Twojej
30-046 Kraków
firmie
tel. (12) 292 02 29

01.02.201131.12.2011

28.12.2010

70,5

432

Doradztwo w zakresie
opracowania i wdroŜenia
nowoczesnych metod
zarządzania zasobami
ludzkimi, finansami firmy
oraz zintegrowanego
systemu zarządzania bhp,
jakością i środowiskiem

Doskonalenie języka
ul. Upalna 1A/5
obcego w biznesie drogą do
15-668 Białystok
pręŜnego rozwoju firmy tel. (85) 663 53 31
III edycja

Szkolenia dla trenerów oraz osób o
predyspozycjach do bycia trenerem.

340 979,84 zł

17.12.2010

03.01.201131.12.2011

28.12.2010

100

Przedsiębiorcy i ich
pracownicy zamieszkali na
terenie woj. podlaskiego z 4
kluczowych sektorów:
spoŜywczego, turystyki,
handlu, budownictwa.

KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe
kluczowych sektorów
województwa podlaskiego

WNDPOKL.08.01.0120-184/10

Średnia
punktów

86

ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel. (85) 653 77 00

5

Formy wsparcia realizowane w
ramach projektu

Pracownicy firmy Barter S.A.:
średnia kadra zarządzająca,
handlowcy, spedytorzy,
kierowcy cystern i pracownicy
produkacji.

01.02.201131.12.2011

17.01.2010

Mikro i małi przedsiębiorcy i
ich pracownicy zamieszkali na
terenie województwa
509 644,40 zł
podlaskiego, zainteresowani
podwyŜszeniem kwalifikacji i
zdobyciem nowego zawodu

Liczba osób,
które wezmą
udział w
projekcie

147 981,60 zł

Dobra inwestycja - wzrost
kompetencji pracowników
firmy Berter S.A.

4

Grupa docelowa

Kursy: bezpieczna jazda dla
dyrektorów, kierowników,
handlowców i kierowców cystern,
analiza finansowa dla średniej
kadry zarządzającej, zarządzanie
zasobami ludzkimi dla dyrektorów i
kierowników, techniki sprzedaŜy
dla handlowców, układanie tras optymalizacja rozwiązań dla
spedytorów, bezpieczeństwo pracy
dla pracowników produkcji,
szkolenie dla kierowców cystern z
zakresu przewozu substancji
niebezpiecznych.

Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego
39A
15-111 Białystok
tel. (85)651 41 46

ul. Elewatorska 26
19-203 Grajewo
tel. (86) 273 90 41

8

01.02.201131.12.2011

07.01.2011

WNDPOKL.08.01.01- "ANA-BET" Sp. z o.o.
20-273/10

Euroschool Perfect

Okres realizacji
Kwota
projektu
dofinansowania

Mikro i mali przedsiębiorcy i
396 098,00 zł ich pracownicy zamieszkali na
terenie woj. podlaskiego

240 560,00 zł

Przedsiębiorstwo JAREX Jarosław Gawecki

213 694,60 zł

Przedsiębiorcy i ich
pracownicy związani z
obszarem ITC zamieszkujący
na obszarze woj. podlaskiego

Suma Ogółem
03.02.2011r.

2 931 491,10

