Lista podpisanych umów w ramach trzeciej rundy konkursu o nr: 1/POKL/8.1.1/2010
Data zawarcia
Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta
Dane teleadresowe
umowy

WND1 POKL.08.01. 2 Bit spółka z o.o.
01-20-251/10

WND2 POKL.08.01.
01-20-256/10

ML s.c. M.
Wolska i L.
Sikorska

WNDFundacja "Nasza
3 POKL.08.01.
Przyszłość"
01-20-273/10

WND4 POKL.08.01.
01-20-272/10

WyŜsza Szkoła
Finansów i
Zarządzania w
Białymstoku

WND"Constans"
5 POKL.08.01.
Bogumił Klimiuk
01-20-247/10

Z komputerem na
ty. Szkolenia z
zakresu obsługi
komputera i
internetu dla osób
po 50 r.Ŝ.

04.01.2011

ul. Gródecka 3
15-561 Białystok
tel. (85) 662 34 76

03.01.2011

Inwestycja w siebie.
ul. Gen. Wł.
Szkolenia w
Sikorskiego 6/04
zawodzie
16-400 Suwałki
handlowiec dla osób
tel. (87) 731 95 96
pracujących.

07.02.2011

ul. Świerkowa 1
15-328 Białystok
tel. (85) 745 62 05

Vademecum
Redaktora

10.02.2011

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel. (85) 678 58 23

14.01.2011

Rozwój kompetencji
ul. Warszawaska 58 podlaskich
17-200 Hajnówka pracowników
tel. (85) 732 93 41 sektora handlu i
usług

Suma Ogółem
Sporządzono 11.02.2011

Tytuł projektu

Aktywny 50-latek

Okres realizacji
Kwota
projektu
dofinansowania

Grupa docelowa

Liczba osób,
które wezmą
udział w
projekcie

Formy wsparcia realizowane w ramach
projektu

Średnia
punktów

50

Szkolenia komputerowe.

98

03.01.201131.05.2012

305 670,00 zł

Osoby pracujące powyŜej 50
roku Ŝycia, zainteresowane z
własnej inicjatywy nabyciem
nowych, uzupełnieniem lub
podniesieniem kompetencji
komputerowych poza
godzinami pracy, zamieszkałe
w woj. Podlaskim

01.02.201131.05.2011

100 000,00 zł

Osoby dorosłe pracujące,
mieszkańcy miasta Suwałk

32

Kurs prawa jazdy kat. B, kurs obsługi
nawigacji satelitarnej GPS, kurs pierwszej
pomocy przedlekarskiej, szkolenia z zakresu
technik sprzedaŜy.

72

287 480,00 zł

Osoby pracujące mieszkające
na terenie woj. podlaskiego,
które z własnej inicjatywy
zainteresują się moŜliwością
podniesienia kompetencji
dzięki szkoleniom z
dziennikarstwa

90

szkolenia dla dziennikarzy z zakresu prawa
autorskiego, elementów etyki dziennikarskiej,
komunikacji, dykcji i emisji głosu,
redagowania komunikatów, itp..

64

360 734,94 zł

Pracujące osoby dorosłe w
wieku 50+ zainteresowane z
własnej inicjatywy nabyciem
lub uzupełnieniem
posiadanych kwalifikacji
zawodowych w zakresie
wykonywania pracy na
stanowiskach finansowo księgowych lub stanowiskach
handlowych.

90

Warsztaty z zakresu motywacji i
adaptacyjności do zmian, kurs komputerowy,
kurs księgowości, szkolenie z zakresu handlu,
sprzedaŜy i obsługi klienta.

64

328 849,64 zł

Osobydorosłe pracujące,
pracownicy działu obsługi
klienta, sprzedaŜy,
handlowcy, przedstawiciele
handlowi oraz wszystkie
osoby, które w codziennej
pracy zawodowej zajmują się
obsługą klienta.

96

szkolenia językowe, szkolenia z obsługi
klienta, szkolenia z Akademii Bezpiecznej
Jazdy

62,5

01.04.201131.10.2011

01.11.201030.06.2011

01.01.201131.12.2011

1 382 734,58

