
1
WND-

POKL.08.01.02-
20-051/10

Stowarzyszenie 
"Miasta w 
Internecie"

09.12.2010
ul. Krakowska 11A

33-100 Tarnów
tel. (14) 628 42 10

L@KTUR - Lokalne 
Partnerstwa dla Rozwoju 
Produktów Turystycznych 
Województwa Podlaskiego

01.01.2011-
29.02.2012

823 345,00 zł

Podmioty posiadające siedzibę 
lub wyodrębnioną formalnie 

jednostkę na terenie województwa 
podlaskiego i ich pracowników. 

200

Utworzenie 2 partnerstw lokalnych 
Szkolenia,  warsztaly dotyczące 
rozwoju i promocji produktów 

turystycznych przez partnerstwa. 
Opracownie strategii przewidywania i 

zarządzania zmianą gospodarczą w 
zakresie sektora turystycznego 

województwa podlaskiego i wdroŜenie 
jej przez 2 działające partnerstwa.

92

2
WND-

POKL.08.01.02-
20-055/10

Biuro doradczo - 
szkoleniowe 
"APLIKON"

Marcin Drewnowski 

14.01.2011

ul. Rynek Piłsudskiego 
57  

18-200 Wysokie 
Mazowieckie

tel. (86) 275 44 03

Turystyka wiejska - nowe 
moŜliwości rozwoju III

01.08.2011-
30.09.2012

926 229,80 zł

Rolnicy i domownicy z woj.. 
Podlaskiego wykonujący 

działalność rolniczą z zamiarem 
podjęcia zatrudnienia poza 
rolnictwem lub podjęcia 

pozarolniczej działalności 
gospodarczej

330

Szkolenia: gastonomia w turystyce 
wiejskiej, zagospodarowanie i 

urządzanie przestrzeni agroturystycznej, 
koń w zagrodzie i agroturystyce, 

przewodnik terenowy województwa 
podlaskiego, kurs kelner - barman, 

trener aktywnego wypoczynku, 
rękodzieło ludowe.

72

3
WND-

POKL.08.01.02-
20-040/10

Podlaski Ośrodek 
Doradztwa 

Rolniczego w 
Szepietowie

15.12.2010
18-210 Szepietowo
tel. (86) 275 89 10

REORIENTACJA - wsparcie 
doradcze i szkoleniowe osób 

odchodzących z rolnictwa

01.07.2011-
31.12.2012

1 034 310,00 zł

Rolnicy i domownicy z woj.. 
Podlaskiego wykonujący 

działalność rolniczą z zamiarem 
podjęcia zatrudnienia poza 
rolnictwem lub podjęcia 

pozarolniczej działalności 
gospodarczej

420

Poradnictwo IPD, warsztaty rynku 
pracy, szkolenia zawodowe: kucharz, 

pracownik branŜy turystycznej, 
architekt ogrodów, drwal - operator 

pilarki, operator wózków widłowych i 
sprzętu cięŜkiego, technolog robót 
budowniczych - stolarz, dekarz, 

operator sprzętu cięzkiego, kierowca 
kat. C, E, pracownik usług 

kosmetycznych.

71,5

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Formy wsparcia realizowane w 
ramach projektu

Średnia 
punktów

Lista podpisanych umów w ramach konkursu o nr: 2/POKL/8.1.2/2010 

Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta
Data zawarcia 

umowy
Dane teleadresowe Tytuł projektu

Okres 
realizacji 
projektu

Kwota 
dofinansowania

Grupa docelowa



4
WND-

POKL.08.01.02-
20-063/10

Speed s.c. Marek 
Maliszewski 

Zbigniew Gryglik
07.01.2011

ul. Dworna 39
18-400 ŁomŜa 

tel. (86) 219 07 00 

Znajdź swoje miejsce w 
społeczeństwie 

informacyjnym i szkolenia 
przekwalifikowujące dla 

mieszkańców gmin 
subregionu łomŜyńskiego

01.02.2011-
31.03.2012

301 530,00 zł

Osoby deklarujące odejście z 
rolnictwa z własnej inicjatywy i 
chciące pracować poza sektorem 

rolniczym

40

Indywidualne oraz grupowe wsparcie 
psychologiczno - doradcze. 

Szkolenia : podstawy obsługi 
komputera, specjalista ds.. medialnych, 
specjalista ds.. Grafiki komputerowej i 
stron www, kurs języka angielskiego z 
elementami słownictwa zawodowego

70,5



5
WND-

POKL.08.01.02-
20-059/10

Polskie 
Stowarzyszenie 

Doradcze i 
Konsultingowe

16.12.2010
ul. Rynek Kościuszki 2

15-091 Białystok
tel. (85) 652 61 07

Studium agroturystyki
01.11.2010-
31.09.2011

263 390,00 zł

Osoby odchodzące z rolnictwa, 
zainteresowane udziałem w 

szkoleniach przekwalifikujących, 
zamieszkałych na terenach 

wiejskich i wiejsko-miejskich 
woj. podlaskiego 

60

Szkolenia z zakresu działalności 
agroturystycznej. Warsztaty kulinarne i 

z zakresu zdobnictwa architektury 
drewnianej.

68

6
WND-

POKL.08.01.02-
20-052/10

Training Group 
Danuta Gorlewska

16.12.2010
ul. Witosa 34

15-660 Białystok
 tel. (85) 661 11 55

GOTOWI NA ZMIANY
01.02.2011-
31.01.2012

554 370,00 zł

Rolnicy lub ich domownicy z 
powiatu bielskiegow 

szczególności  z gospodarstw 
mniejszych, niespecjalistycznych 

z niŜszymi kwalifikacjami 
zawodowymi

100

Doradztwo zawodowe. Zajęcia dot. 
wymogów, trendów i poruszania się po 

rynku pracy, komunikacji, niwelacji 
stresu, autoprezentacji. 

Szkolenia: stolarzi obróbka drewna, 
gospodarwoanie przestrzenią zieloną i 

projektowanie ogrodów, kreaotr 
wizerunku (wizaŜ i stylizacja), usługi 
cateringowe ze specjalnością artysta 

słodkości, mała księgowośc w firmie.

65,5

7
WND-

POKL.08.01.02-
20-042/10

LECHAA 
CONSULTING SP. 

Z O.O.
13.12.2010

ul.Fiołkowa 7
20-834 Lublin

tel. (81) 759 30 11 
"DROGA DO CELU"

01.01.2011-
31.10.2011

818 143,00 zł

Rolnicy i ich domownicy z woj. 
podlaskiego, którzy wykonują 
działalność rolniczą i z własnej 

inicjatywy chcą podjąć 
zatrudnienie w obszarach 

niezwiązanych z działalnością 
rolniczą lub załoŜyć pozarolniczą 

działalność gospodarczą.

135

Doradztwo zawodowe indywidualne, 
trening kompetencji społecznych. 

Warsztaty z obsługi 
komputera/organizacji sprzedaŜy 

internetowej.
Szkolenia zawodowe: pracownik 
obsługi biurowej i kancelaryjnej, 
sekretarka, pracownik biurowy z 

obsługą kadrową przedsiębiorstw, 
opiekun/ka środowiskowa, zakładanie i 

prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej, prowadzenie i promocja 

gospodarstwa agroturystycznego z 
elementami rachunkowości.

65,5

WND-
POKL.08.01.02-
20-065/10

Consolator 
Kancelaria Prawno-
Finansowa Adam 
Piotr Chociej

17.12.2010

ul. M. Skłodowskiej-
Curie 3

15-094 Białystok
(85) 879 82 72

Alternatywa dla rolnika
01.01.2011-
31.12.2011

814 898,00 zł

Osoby odchodzące z własnej 
inicjatywy z rolnictwa, gotowe do 
podjęcia zatrudnienia zamieszkałe 

w woj. podlaskim

80

Indywidualne usługi doradcze, grupowe 
warsztaty motywujące i równościowe, 

autoprezentacja i komunikacja 
interpersonalna. Szkolenia zawodowe 
na pracownika ochrony osób i mienia 

oraz spawanie stali niestopowych 
metodą MAG - 135.

69

18.01.2011 r.

Suma Ogółem 5 536 215,80


