Lista podpisanych w lutym 2012 roku umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr: 3/POKL/8.1.1/2011

Lp.

Nr projektu

Nazwa beneficjenta

1

WNDPOKL.08.01.01-20205/11

Białostocka Fundacja
Kształcenia Kadr

2

WNDPOKL.08.01.01-20206/11

Białostocka Fundacja
Kształcenia Kadr

3

WNDPOKL.08.01.01-20224/11

Centrum Doradztwa
Personalnego Sp. z o.o.

Data
zawarcia
umowy

02.02.2012

02.02.2012

08.02.2012

Dane teleadresowe
adres
miejscowość

Białystok

Białystok

Białystok

4

WNDPOKL.08.01.01-20225/11

Centrum Doradztwa
Personalnego Sp. z o.o.

5

WNDPOKL.08.01.01-20251/11

Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego

09.02.2012

Białystok

6

WNDPOKL.08.01.01-20232/11

Consultor Sp. z o.o.

09.02.2012

7

WNDWojewódzki Ośrodek Animacji
POKL.08.01.01-20Kultury w Białymstoku
197/11

8

WNDPOKL.08.01.01-20214/11

9

Łomżyńska Rada Federacji
Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT w Łomży

WNDFundacja Rozwoju Demokracji
POKL.08.01.01-20Lokalnej
221/11

kod pocztowy

15-441

15-441

15-080

Tytuł projektu

Okres
realizacji
projektu

Wartość
projektu
ogółem

Kwota
dofinansowania

Grupa docelowa

Liczba osób,
które wezmą
udział w
projekcie

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Średnia
punktów

439 815,00 zł

439 815,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (192 K, 48 M) zatrudnione w
administracji publicznej, zwłaszcza osoby o niskich lub
zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego, przy czym co najmniej 50%
stanowić będą osoby zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich

240

Szkolenia dla kadry zarządczej i kierowniczej JST dot. zarządzania
finansami publicznymi, wdrażania budżetu zadaniowego. Szkolenia dla
pracowników wykonawczych JST dot. przygotowania i wdrażania
budżetu zadaniowego

90,5

756 734,40 zł

Pracujące osoby dorosłe (272 K, 68 M), zatrudnione w
administracji publicznej, zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego, przy czym co najmniej 50% stanowić będą
osoby zamieszkujące na obszarze gmin wiejskich i/lub
miejsko-wiejskich

340

Szkolenia: Blok prawno - finasowy (zagadnienia związane m.in.z
Kodeksem Postępowania Administracyjnego, instrukcją kancelaryjną
,Ustawą o sądownictwie administracyjnym, Prawem Zamówień
Publicznych); Blok zarządzania (zagadnienia związane z systemami
zarządzania, gospodarowaniem zasobami itp.), blok obslugi klienta
(szkolenia z j. obcego lub z j. migowego)

93

256 404,80 zł

Pracujące osoby dorosłe (84 K, 36 M z wył. osób fiz.
prowadzących działalność gosp.) zamieszkałe na terenie
woj. podlaskiego chcące podnieść kwalifikacje w
zakresie ZZL poza godzinami i miejscem pracy, z czego
co najmniej 50% (42 K, 18 M) będą stanowić
mieszkańcy obszarów gmin wiejskich lub miejskowiejskich, pracownicy zatrudnieni u jednego
pracodawcy nie mogą stanowić więcej niż 20%
uczestników jednego szkolenia

120

Szkolenie zawodowe: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
(Doradca personalny, Specjalista ds. rekrutacji pracowników, Specajlista
ds. zarządzania talentami, spoecjalista ds. szkoleń)

79

221 239,84 zł

Pracujące osoby dorosłe (50 K, 94 M, z wył. osób fiz.
prowadzących działalność gosp.) zamieszkałe na terenie
woj. podlaskiego, chcące podnieść kwalifikacje w
zakresie Zarządzania produkcją metodą Lean poza
godzianami i miejscem pracy, co najmniej 72os. (50%
ucz.) stanowią mieszkańcy gmin wiejskich lub miejskowiejskich, pracownicy zatrudnieni u jednego
pracodawcy nie mogą stanowić więcej niż 20%
uczestników jednego szkolenia

144

Szkolenie zawodowe: Specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu
(strategie i założenia LM, przyklady zastosowań w firmach różnych
branż, etapy wdrażania LM, wiedza na temat systemów LM: 5S, TPM,
SMED, KEIZEN, zasady standaryzacji pracy i rozwiązywania
problemów, Training with Lean: instruowanie pracowników,
doskonalenie met. pracy, relacje z pracownikami, rozwiązywanie sytuacji
trudnych)

81,5

30

Szkolenie okresowe: Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe,
Stosowanie przepisów; Bezpieczna obsługa i logistyka w aspekcie
zdrowia, ruchu drogowego; Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym
Szkolenie ADR; Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej
osobom poszkodowanym

79

ulica

tel.

ul. Spóldzielcza 8

85/653 77 00

BUDŻET ZADANIOWY w
JST - podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
samorządowych woj.
podlaskiego

01.03.201231.08.2013

85/653 77 00

Samorząd w Unii Europejskiej
3

01.02.201231.07.2013

ul. Spóldzielcza 8

Elektryczna 1/315

85/874 43 36

Podlaska Akademia
Zarządzania Zasobami
Ludzkimi

01.03.201231.05.2013

256 404,80 zł

Elektryczna 1/315

85/874 43 36

Nowoczesne kwalifikacje
pracowników produkcji

15-532

Wiewiórcza 64

85 743 26 24 wew.
23

Kierowca zawodowy - mój
zawód po 50-dziesiątce

02.01.201230.09.2012

122 135,00 zł

122 135,00 zł

30 mężczyzn powyżej 50 r.ż. zamieszkujących na
terenie woj. podlaskiego z wykształceniem co najwyżej
ponadgimazjalnym, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są uzupełnieniem lub podwyższeniem
kwalifikacji i umiejętnosci poza godzinami pracy

Lublin

20-325

ul. Droga Męczenniów
Majdanka 74

81/745 41 91

Aktywni zawodowo !

01.04.201231.03.2013

735 785,00 zł

735 785,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (108K, 72 M) powyżej 50 r.ż.
z wył. osób prowadzącyh działalność gospodarczą
zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego, w tym 50%
osób zamkieszkałych na obszarze gmin wiejskich i/lub
miejsko-wiejskich, 100% osób z wykształceniem co
najwyżej ponadgimnazjalnym

180

Pordnictwo zawodowe (Wsparcie motowacyjne, Coaching); Kursy z
kompetencji miękkich - komunikatywność; Szkolenia zawodowe:
Specjalista ds. rachunkowości, Monter/ka urządzń energii odnawialnej,
Specjalista ds. zamówień publicznych, Monter/ka izolacji budowlanych,
Opiekunka osoby starszej z modułem języka angielskiego

97,5

10.02.2012

Białystok

15-950

ul.Klińskiego 8

85/740 37 18

Studium Socjoterapii i Edukacji
Twórczej - VI edycja

01.04.201230.06.2013

305 049,05 zł

305 049,05 zł

Pracujące osoby dorosłe (55 K, 5 M ) zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są nabyciem nowych umiejętności i
podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poza
godzinami pracy

60

Szkolenie zawodowe w zawodzie socjoterapeuta - treningi :
iterpersonalny, umiejętności psychospołecznych i umiejętności
wychowawczych, warsztaty socjoterapii i edukacji twórczej

69

10.02.2012

Łomża

18-400

ul. Polowa 45

86/216 41 29

Profesjonalny nauczyciel

01.03.201228.02.2014

1 427 830,00 zł

1 427 830,00 zł

Osoby dorosłe (95 K, 57 M) pracujące w zawodzie
nauczyciel, zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego,
zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub
podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, przy czym min. 50% osób pochodzić
będzie z terenów wiejskich

152

Szkolenia: Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej,
Ratownik medyczny; Poradnictwo zawodowe

75,5

695 142,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (min. 120 K) zamieszkałe na
terenie woj. podlaskiego, zainteresowane nabyciem
nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem
kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy, w
szczególności osoby o niskich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach, przy czym min. 50% stanowić będą
osoby zamieszkujące na obszarze gmin wiejskich i/lub
miejsko-wiejskich.

195

Szkolenia: Kontrola zarządcza, przygotowanie do egzaminu na urzędnika
mianowanego, zamówienia publiczne

81

08.02.2012

13.02.2012

Białystok

Warszawa

15-080

01-552

ul. Plac Inwalidów 10

22/ 322 84 00

Akademia rozwoju kadr
województwa podlaskiego

01.03.201228.02.2013

756 734,40 zł

01.03.201230.06.2013

221 239,84 zł

695 142,00 zł

10

WNDPOKL.08.01.01-20227/11

Polskie Centrum Edukacji i
Analiz ORDO sp. z o.o.

11

WNDFundacja Rozwoju Demokracji
POKL.08.01.01-20Lokalnej
257/11

12

WNDPOKL.08.01.01-20239/11

Prywatne Przedsiębiorstwo
Obsługi Regionów Zdzisław
Kochanowicz

13.02.2012

13.02.2012

15.02.2012

Białystok

Warszawa

Ostrołęka

15-101

Jurowiecka 56

01-552

ul. Plac Inwalidów 10

07-417

ul. Stefana
Żeromskiego 88/2

85/663 70 30

Recepta na konkurencyjność podniesienie kompetencji

01.07.201231.01.2014

22/ 322 84 00

Wciąż aktywni i młodzi program rozwoju kompetencji
osobistych i zawodowych
pracowników 50+

01.02.201231.08.2013

501 514 720

Przepis na karierę po 50-tce.
Szkolenia dla pracowników
branży gastronomicznej

01.02.201230.11.2012

482 510,00 zł

867 580,19 zł

201 224,46 zł

482 510,00 zł

Pracujące osoby dorosłe zatrudnione w sektorze
zdrowia (z wył. osób fiz. prowadzących działalność
gosp.) zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego, które z
własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem
nowych, podwyższeniem lub uzupełnieniem
posiadanych kwalifikacji poza godzinami pracy, w tym:
50% stanowić będą osoby zamieszkujące na obszarze
gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich, 10 osób będzie
w wieku powyżej 50 r.ż

70

Szkolenia: Spesjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
Specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. jakości w ochronie
zdrowia, profesjonalna sekretarka medyczna

68,5

867 580,19 zł

96 pracujących osób dorosłych powyżej 50r.ż (42 K)
zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego,
zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem
lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poza
godzinami pracy, w szczególności osoby o niskich lub
zdezaktualizowanych kwalifikacjach, przy czym min.
50% stanowić będą osoby zamieszkujące na obszarze
gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

96

Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym; Wsparcie
motywacyjne z modulem zawodowym; Szkolenia zawodowe: opiekun
osob starszych, pracownik obsługi placowej z modułem obsługa spraw
osobowych. Dodatkowo: kierowca samochodu osobowego - kurs prawa
jazdy kat. B, specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, pilarz, kierowca
autobusu - prawo jazdy kat. D, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

85,5

201 224,46 zł

Pracujące osoby dorosłe (40 K i 20 M) w wieku 50+ z
wył. osób prowadzących działaność gospodarczą, w
min. 50% osoby zamieszkałe w gminie wiejskiej lub
miejsko-wiejskiej woj. podlaskiego, a wsparcie
szkoleniowe jest realizowane na terenie powiatów, z
których pochodzą uczestnicy projektów, w 100% z
wyszktałceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym

60

Szkolenia zawodowe: Kucharz małej gastronomii

79

104

Szkolenia zawodowe: grafik komputerowy, profesjonalna sekretarka,
przedstawiciel hadlowy, szkolenia jezykowe i szkolenia kompetencji
miękkich (ćwiczenia efektywnej komunikacji i umiejętności asertywnego
wyrażania opinii)

78,5

13

WNDPOKL.08.01.01-20212/11

Bogumił Klimiuk "CONSTANS"

15.02.2012

Hajnówka

17-200

ul. Warszawska 58

85/732 93 41

Rozwój zawodowy szansą na
sukces

01.03.201230.04.2013

426 646,60 zł

426 646,60 zł

Pracujące osoby dorosłe (54 K, 50 M), uczestniczące w
projekcie poza godzinami pracy, zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem
posiadanych kwalifikacji i umiejętności, w
szczególności o niskich lub zdezuaktualizowanych
kwalifikacjach, zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego
w m. Białystok i powiatach: białostockim, hajnowskim i
bielskim, przy czym min. 50% osób pochodzić będzie z
gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich

14

WNDPOKL.08.01.01-20223/11

Agencja Rozwoju
Regionalnego
"ARES' S.A. w Suwałkach

15.02.2012

Suwałki

16-400

ul. Noniewicza 42A

87/566 61 06

kreatywni.pl

01.02.201231.01.2013

257 044,07 zł

257 044,07 zł

Pracujące osoby dorosłe (30M, 32K) z powiatów
suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego

62

Kurs - Operator koparko-ładowarki, Operator obrabiarek skrawających
CNC, Kurs Parkieciarz -Posadzkarz; Kurs Projektant Zieleni; Kurs
Florystka; Kurs - Cukierniczka specjalistka - ciasta i desery

78

15

WNDPOKL.08.01.01-20213/11

Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych

16.02.2012

Białystok

15-872

ul. Ks. Abramowicza 1

85/732 28 46

Instruktorska droga zawodowa

01.04.201230.06.2013

373 150,00 zł

373 150,00 zł

Osoby dorosłe (15 K, 45 M) z woj. podlaskiego
zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę
cywilno-prawną, pracownicy zatrudnieni u jednego
pracodawcy zatrudnieni w jednym miejscu pracy nie
stanowią więcej niż 20% uczestników 1 szkolenia

60

Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: pływanie; Kurs
instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: narciarstwo zjazdowe; Kurs
ratownika WOPRzKPP, Szkolenie uzupełniajce z zakresu animatora
sportu

84

16

WNDPOKL.08.01.01-20210/11

Podlaski Ośrodek Medycyny
Ratunkowej Wojewódzka i
Nammous sp. j.

600 883 527

Na ratunek

01.03.201231.12.2012

674 269,92 zł

Pracujące osoby dorosłe (150 K, 110 M), które z
własnej inicjatywy poza godzinami pracy chcą podnieść
swoje kwalifikacje w zakresie czynności ratunkowych,
zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego w powiatach:
bialostockim, hajnowskim , sokólskim i augustowskim,
przy czym min. 50% osób pochodzić będzie z gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich

260

Kurs kwalifikacyjny w dziedzienie pielegniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej

63,5

17

WNDPOKL.08.01.01-20243/11

English Colours Group Sp. z
o.o.

85 869 15 05

Specjalista do spraw sprzedaży profesjonalny handlowiec

01.02.2012 31.05.2013

257 745,00 zł

Osoby (13 K, 27 M) pow. 50 r.ż. z woj. podlaskiego z
pow. białostockiego (w tym min. 50 % osób
zamieszkujących na terenach miejsko - wiejskich i
wiejskich) z wykształceniem max. średnim pracujące w
handlu na podstawie umowy o pracę, powołania,
naboru, mianowania, spółdz. umowy o pracę, umowy
zlecenie lub umowy o dzieło

40

Warsztaty rozwoju zawodowego - szkolenia zawodowe w zakresie
technik negocjacji biznesowych i obsługi klienta; Szkolenia uzupełniającezajęcia z języka angielskiego; Szkolenie uzupełniające - spotkanie z
doradcą zawodowym

80

160

Kurs specjalistyczny z zakresu restytucji krążeniowo-oddechowej, Kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki;

61,5

84

Warsztat aktywność zawodowa; "Z komputerem na ty" - szkolenie
wspomagajace; Szkolenie zawodowe: Projektowanie i zakładanie
ogrodów; Kadry i płace - specjalista ds.. Kadr; Kierowca samochodu
ciężarowego kat. C w tym przewóz rzeczy i ADR; Kierowca autobusu
kat. D; Operator koparko - ładowarki

83

16.02.2012

16.02.2012

Białystok

Białystok

15-207

15-092

ul. Piastowska 21/1

ul. Sienkiewicza 5/66

674 269,92 zł

257 745,00 zł

18

WNDPOKL.08.01.01-20244/11

Podlaski Ośrodek Medycyny
Ratunkowej Wojewódzka i
Nammous sp. j.

16.02.2012

Białystok

15-207

ul. Piastowska 21/1

600 883 527

Medyczne czynności ratunkowe

01.02.2012 30.11.2012

480 057,80 zł

480 057,80 zł

Osoby pracujące (157 K, 3 M) po 50 r.ż. zamieszkałe w
4 powiatach woj. podlaskiego: b-stockim, hajnowskim,
sokólskim i augustowskim, w tym min. 80 osób z gmin
wiejskich, wiejko-miejskich, 140 osob (138 Ki 2 M)
pracujących jako pilęgniarka/arz lub połóżna
(wyksztalcenie kierunkowe z pozwoleniem na
wykonywanie zawodu - kurs specjalistyczny z RKO, 20
osób (18 K i 1 M) wykształcenie kuerunkowe, min. pół
roku stażu w zawodzie - kurs kwalifikacyjny w
dzidzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki

19

WNDPOKL.08.01.01-20245/11

Training Group Danuta
Gorlewska

22.02.2012

Białystok

15-660

Wincentego Witosa 34

85 66 111 55

Twoje jutro zaczyna się dzis

01.04.201231.08.2013

402 829,30 zł

402 829,30 zł

Osoby pracujące po 50 r.ż. zamieszkałe na terenie
powiatu białostockiego i miasta Białystok,
łomżyńskiego i miasta Łomża, z wykształceniem co
najwyżej średnim

441 681,34 zł

96 pracujących kobiet w wieku 50+, w tym 60
zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko - wiejskie,
zatrudnione na stanowiskach zwiazanych z
rachunkowością i kadrami

96

Szkolenie "Mój potencjał rozowjowy - wprowadzenie do Insights
Discovery"
Szkolenie zawodowe: Podstawy rachunkowości i specjalista ds.kadr
Szkolenie "Wizaż i prezentacja"

75

308 513,30 zł

308 513,30 zł

Pracujące osoby dorosłe (40 K, 50 M) zamieszkałe na
terenie m. Białystok lub powiatu białostockiego, które z
własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem,
uzupełnieniem, podwyższeniem kwalifikacji i
umiejętności poza godzinami pracy, w tym: min. 50%
stanowić będą osoby zamieszkujące na obszarze gmin
wiejskich i/lub miejsko-wiejskich, 40 osób będzie w
wieku powyżej 50 r.ż

90

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na urzędnika mianowanego z
modułem warsztatów umiejetności społecznych, Szkolenie "Inżynier
kontraktu wg warunków FIDIC i prawa polskiego"z modułem
warsztatów negocjacji

71

02.01.201231.12.2013

518 660,00 zł

518 660,00 zł

Pracujące osoby dorosłe (156 K, 4 M) zarejestrowane w
OIPIP w Suwałkach, zamieszkałe na terenie woj.
podlaskiego w powiatach: suwalskim, augustowskim i
sejneńskim, przy czym 50% osób pochodzić będzie z
gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich

160

Kursy kwalifikacyjne w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki,
pielęgniarstwa zachowawczego, rodzinnego, opieki długoterminowej;
Kursy specjalistyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
szczepień ochronnych.

74

Agent Celny - kurs zawodowy
dla pracujących kadr
województwa podlaskiego

01.03.201231.05.2013

518 815,00 zł

518 815,00 zł

80 (44K/36M) w tym min. 40 (22K/18M)
zamieszkujących na terenie gmin wiejskich lub miejskowiejskich pracujących osob dorosłych

80

Szkolenie zawodowe na Agenta Celnego

75,5

85 652 61 07

BEZ BARIER - zostań
tłumaczem języka migowego

01.02.201231.08.2013

522 850,00 zł

522 850,00 zł

Osoby pracujące zamieszkujące na obszarze woj.
podlaskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji oraz
uczestniczeniem w kursie poza godzinami pracy.

60

Kurs języka migowego wraz z certyfikatem T1; Warsztaty z komunikacji
interpersonalnej; Panel indywidualny

76,5

85 651 41 46

Szkolenia z zakresu
ratownictwa wodnego zdobycie kwalifikacji przez
policjantów i strażaków z woj.
podlaskiego

01.02.201231.08.2012

213 947,00 zł

213 947,00 zł

68 policjantów i strażaków zamieszkujących na
obszarze woj. podlaskiego. 50% grupy będą stanowiły
osoby zamieszkujące na obszarze gmin wiejskich lub/i
miejsko-wiejskich

68

Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego; Szkolenie w zakresie
kierowania łodziami motorowymi kończące się nadaniem uprawnień
sternika motorowodnego

77

20

WNDPOKL.08.01.01-20253/11

21

WNDPolska Grupa Doradcza Spółka
POKL.08.01.01-20z ograniczoną
226/11
odpowiedzialnością

24.02.2012

Białystok

15-113

Gen. W. Andersa 38

85/ 662 33 25

Inwestycja w kadry - II edycja

14.02.201213.12.2012

22

WNDPOKL.08.01.01-20185/11

Okręgowa Izba Pielęgniarek i
Położnych w Suwałkach

24.02.2012

Suwałki

16-400

ul. Noniewicza 93B/60

87/566 22 48

Nowe wyzwania dla
pielęgniarek/pielęgniarzy i
położnych regionu podlaskiego
w XXI wieku

23

WNDPOKL.08.01.01-20191/11

PHIN Consulting
Sp. z o. o.

28.02.2012

Łódź

93-121

Częstochowska 63

42 66 111 99

24

WNDPOKL.08.01.01-20215/11

Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe

29.02.2012

Białystok

15-091

Rynek Kościuszki 2

25

WNDPOKL.08.01.01-20203/11

Centrum Promocji Innowacji i
Rozwoju

29.02.2012

Białystok

15-111

Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39A

RCS Sp. z o. o.

Data sporządzenia: 02.03.2012

23.02.2012

Białystok

15-441

Spółdzielcza 8

85 748 23 45

Kobieca akademia umiejętności
księgowych i kadrowych

01.03.201231.03.2013

441 681,34 zł

