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Data realizacji projektu

Lp Nr wniosku w SL2014 Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon Wartość  projektu Liczba punktów Typy wsparcia
Data podpisania 

umowy
Grupa docelowa

rozpoczęcie zakończenie

1 RPMA.08.02.00-14-4310/16
Europejska Grupa Doradcza Sp. z 

o. o.

Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 

50+

ul. A. Mickiewicza 29

40-923 Katowice 627 678 909 1 021 234,75 114,5

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez  w tym 

diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i  ożliwości 

doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub 

aktualizacja dla każdego uczestnika projektu 

Indywidualnego Planu Działania                                                                  

2. Wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego 

grupowego                                                         3. Szkolenia 

z tematyki (do wyboru): sprzedawca/Kasjer z obsługą kasy 

fiskalnej/Specjalista ds.sprzedaży z obsługa komputera i 

programów handlowych/Specjalista ds. rachunkowości, płac 

i kadr/Spawacz metodą MAG/TIG/Magazynier z podstawą 

obsługi komputera oraz kurs operatora wózka widłowego                    

4. Wsparcie w postaci pośrednictwa pracy                  5. 

Wsparcie w postaci staży

02.12.2016

Grupa docelowa to 70 osób (49K,21M) -100% grupy powyżej 50 r.ż. - 

100% biernych

zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, - 

100% zamieszkują woj.mazowieckie, - min.10% osób

niepełnosprawnych (5K,2M), - min.20% osób o niskich kwalifikacjach 

(10K,4M), - min.70% kobiet- 49K.

01-10-2016 31-12-2017

2 RPMA.08.02.00-14-4327/16 Związek Młodzieży Wiejskiej

Rynku pracy nadchodzę! 

Aktywizacja zawodowa osób 

nieaktywnych zawodowo z 

Mazowsza

ul. Chmielna 6 lok. 6

00-020 Warszawa 22  8261168 1 181 913,00 103,5

1. Przygotowanie IPD oraz pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy  (opracowanie IPD we współpracy z 

doradcą zawodowym, indywidualne poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy dostępne przez cały okres uczestnictwa 

w projekcie )                                                                                         

2. Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu 

będą dotyczyły wyłącznie zawodów/branż z sektora zielonej 

gospodarki -szkolenia będą dostosowane do potrzeb 

uczestników/czek projektu zdiagnozowanych  i zapisanych 

w IPD.               3.płatne staże zawodowe u pracodawców 

na konkretnych stanowiskach pracy 

08.12.2016

Projekt jest skierowany do gr. docelowych z obszaru woj 

mazowieckiego (do tej grupy należą bierni zawodowo

to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne), przy

czym wsparciem zostaną objęte jedynie os. w wieku powyżej 30 r.ż. 

należące co najmniej do 1 z poniższych

grup: os z niepełnosprawnościami lub os w wieku 50+ (po min. 10% 

grupy docelowej), os

niskowykwalifikowane lub kobiety (łącznie max 80% miejsc w gr 

docelowej)- 75 os. (37 K,38 M)

01-01-2017 31-03-2018

3 RPMA.08.02.00-14-4392/16

"MDG DORADZTWO 

GOSPODARCZE" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA

Aktywność od zaraz!

ul. Kłobucka 23c lok. 111

02-699 Warszawa 601 634 803 992 580,50 123,5

1.Diagnozowanie indywidualnej sytuacji UP - IPD,   2. 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( w tym 

pośrednictwo pracy)                                           3. Szkolenia 

zgodne ze zdiagnoz potrzebami UP, będą uwzględniać 

specyfikę wewnątrzregionalną, będą miały związek z 

potrzebami na określone kwalif i umiejęt na regionalnym r 

pracy,na podstawie regionalnych badań i analiz r 

pracy(Spawacz MAG /TIG/Magazynier z obs wózka 

widłowego/Opiekun/ka osób starszych/Sprzedawca z obsł 

kas fiskalnych i el.faktur/Przedstawiciel 

handlowymedyczny/Telemarketer/Pracownik 

gospodarczy/dozoru(w zależności od IPD)        4.Pomoc w 

zdobyciu doświadczenia zawodowego - STAŻE,

12.12.2016

84 os. będące w szczególnie trudnej sytuacji na r pracy(51K)bierne 

zaw., w wieku 30l. i więcej należące min. do jednej z poszczególnych 

gr: os 50+,K, os z niepełnosprawnościami(ON),os. o niskich 

kwalifikacjach zamieszkujących w woj.mazowieckim, w szczególności 

w  ow.płockim,żuromińskim,gostynińskim,sierpeckim(zg z Kodeksem 

Cyw.) Min.15% ON –13os(8K,5M).Min.15% 50+ –13os(8K,5M). 

Min.50% Os o niskich kwalifikacjach -42os (19K,23M) 100%Os z t 

wiejskich–tj.84os.

01-09-2016 30-11-2017

4 RPMA.08.02.00-14-4393/16

MDDP spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Akademia 

Biznesu Spółka komandytowa

Z bierności do aktywności

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa 22  2082849 1 731 072,00 115

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 2.PORADNICTWO 

ZAWODOWE                         3. POŚREDNICTWO PRACY                  

4.Szkolenia dot. będą wyłącznie branż, w których wykonuje 

się zawody związane z „białymi i zielonymi miejscami pracy” 

(opiekun osoby starszej/asystent osoby niepełnosprawnej/ 

audytor efektywności energetycznej/ instalator oze                                

5. Realizacja płatnych staży

16.12.2016

100 osób zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenach wiejskich- w woj. 

mazowieckim, biernych

zawodowo, powyżej 30 roku życia, tj: - min. 80 osób o niskich 

kwalifikacjach - min. 65 kobiet - min. 10 os.

50+ - min. 10 osób z niepełnosprawnościami (ON)

01-01-2017 30-06-2018
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5 RPMA.08.02.00-14-4382/16 SEMIUS Sp. z o.o.

Od bierności do aktywności – wzrost 

potencjału zatrudnieniowego 

biernych zawodowo mieszkańców 

obszarów wiejskich woj. 

mazowieckiego

ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 

Warszawa
22  6660444 1 053 033,60 122,5

1.PORADNICTWO ZAWODOWE-OPRACOWANIE IPD

 2.SZKOLENIA ZAWODOWE-ZDOBYCIE KWALIFIKACJI

 3.STAŻE ZAWODOWE 

4.POŚREDNICTWO PRACY

22.11.2016

Grupa docelowa:60 (45K,15M) osoby BIERNE ZAWODOWO, w wieku 

30+, zamieszkujące obszary wiejskie woj. maz., należące do co 

najmniej jednej z poniższych grup: -os. 50+ i/lub -os. niepełnospraw. 

i/lub -os. o niskich kalifik. zawod. i/lub -kobiety. 

01-09-2016 31-08-2017

6 RPMA.08.02.00-14-4077/16

"AS" OŚRODEK SZKOLENIA 

KIEROWCÓW I 

INSTRUKTORÓW Marcin Suwała

Program aktywizacji zaodowej 

biernych zawaodowo mieszkańców 

obszarów wiejskich subregionu 

radomskiego po 30 r.ż.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, 

26-600 Radom
483 858 603 586 462,22 112,5

1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestnika 

projektu.                                                                                                        

2. Poradnictwo zawodowe: Instalator sieci 

teleinformatycznych, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 

Kierowca kat. D.                                                       3. 

Szkolenia zawodowe.                                                          

4. Pośrednictwo pracy.                                                             

5 Staże.

22.11.2016

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do 60 osób biernych zawodowo 

(32K, 28M) w wieku 30 lat i więcej, należących do os. o niskich 

kwalifikacjach (w tym os. po 50 r.ż. os. niepełnosprawnych i kobiet) 

zamieszkałych na obszarach wiejskich subregionu radomskiego 

zgodnie z przepisami KC. Zakłada sie udział min. 2 os. z każdego z 7 

powiatów subregionu radomskiego. Min. 90% UP zakończy udział w 

projekcie. 100% os. biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, z 

obszarów wiejskich (32K, 28M), 10% ON (4K, 2M|), os. po 50 r.ż. (4K, 

2M),

01-10-2016 31-12-2017
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7 RPMA.08.02.00-14-4058/16
Polskie Centrum Edukacji Tomasz 

Marciniak Spółka jawna 
Ze stażem w przyszłość

Al. Komisji Edukacji Narodowej 

103 lok. 65

02-722 Warszawa
22 497 57 69 1 266 663,17 96,5

1. Diagnozowanie oraz poprawa  kompetencji społecznych 

uczestników.                                                   2. Szkolenie 

komputerowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji w 

zakresie ECDL Base.                                         3. Szkolenia 

zawodowe.                                                         4. Staże 

zawodowe.

01.12.2016

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo w 

wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. mazowieckie. Grupa 

docelowa: 72 kobiety biernie zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Udział 

os. pow. 50 r.ż. stanowi co najmniej 10%

01-09-2016 28-02-2018

8 RPMA.08.02.00-14-4283/16

PLUSK POLSKA spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa

Czas na aktywność!
ul. S.Kulczyńskiego 2                                                  

38-440 Iwonicz-Zdrój
13  4350194 1 057 529,34 106,5

1. Diagnoza indywidualnej sytuacji 

uczestniczek/uczsestników projektu i pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy w tym pośrednictwo pracy.                                                                                                          

2. Szkolenia mające na celu podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do 

potrzeb rynku pracy.                                                                 

3. Staże zawodowe przygotowujące do podjecia 

zatrudnienia spełniające standardy wskazane w 

Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży.

29.12.2016

Grupę docelową stanowi 60 os. (36K, 24M) wyłącznie biernych 

zawodwo (nie pracują i nie są bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej 

należących co najmniej do jednej z poszczególnych grup: - min. 10% 

os. powyżej 50 r.ż. (6 os.), 40% os. o niskich kwalifikacjach (24 

os.),min. 60% kobiety (36 os.), min. 10% ON (6 os.), zamieszkałych na 

terenie woj. mazowieckiego

01-01-2017 31-01-2018

9 RPMA.08.02.00-14-4396/16
Marek Leśniak Centrum 

Szkoleniowe MASTERLANG

MAZ! Mazowiecka Aktywizacja 

Zawodowa
ul.Torfowa 3/1 30-384 Kraków 660 460 272 1 697 553,84 117

1.Tworzenie Indywidualnych Planów Działania

2. Wsparcie doradcze

3.Szkolenia i kursy

4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

09.12.2016

 100 osób (w tym 55K i 45M) z terenu woj.mazowieckiego, w wieku 30 

lat i więcej, biernych zawodowych pochodzących z terenów wiejskich, 

należących do co najmniej jednej z

grup defaworyzowanych (tj. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, 

długotrwale bezrobotnych, o niskich

kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia

01-10-2016 31-03-2018

10 RPMA.08.02.00-14-4412/16 BWRZ Sp. z o.o.

Wczoraj bierni, dziś aktywni. 

Kompleksowy projekt aktywizacji 

zawodowej osób biernych zawodowo 

powyżej 30 roku życia 

zamieszkałych na terenach wiejskich 

województwa mazowieckiego.

ul. Nowy Zjazd 1 A 00-301 

Warszawa
222 923 929 1 868 750,40 129,5

1.Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników 

projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

2. Podnoszenie lub zmiana kompetencji zawodowych oraz 

ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy

3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego

13.12.2016

 120 uczestników (72K,48M) w wieku 30 lat i więcej, biernych

zawod.,mieszkających na terenach wiejskich woj. mazowieckiego 

należących co najmniej do jednej z

następujących gr:kobiety(72K),o niskich 

kwalifikacjach(14K,10M),powyżej 50rż(7K,5M),

niepełnosprawni(7K,5M)

01-11-2016 28-02-2018

11 RPMA.08.02.00-14-4368/16
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Płocku
Stawiam na aktywność! ul. Ułańska 1, 09-402 Plock 24 642 27 70 503 214,95 131,5

 1. Wsparcie psychologiczno - doradcze, 2. Wsparcie 

szkoleniowe, 3. Wsparcie zawodowe
08.12.2016

30 osób biernych zawodowo, w tym 60%K i 40%M, w wieku 30+, 

należących do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby 

niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach), 

zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego

01-10-2016 20-12-2017

12 RPMA.08.02.00-14-4420/16 KLS Partners Dariusz Kańtoch Fabryka szans - misja aktywizacja
ul. HENRYKA RAABEGO 7/8, 

02-793 Warszawa
22 379 02 17 1 021 495,44 113,5

1. Identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników 2. Szkolenia 

zawodowe - podniesienie kwalifikacji zawodowych. 3. Staże 

zawodowe - nabywanie doświadczenia zawodowego.

15.12.2016

70 osób (36 K) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na obszarze 

pow.ostrołęckiego - ziemskiego i grodzkiego w rozumieniu 

KC(KRYT.FORM.18), bierne zawodowo (BZ) czyli pozostające bez 

zatrudnienia lecz niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

(KRYT.SPEC.DOST. 1), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy, to znaczy należące do przynajmniej jednej z 

poniższych kategorii: -os. od 50 r.ż. - 10 os.(5K) –> 10% ogółu GD 

(KRYT.PREM.6) -kobiety - (36K) -os. niepełnosprawne – 8 os.(4K) - 

>10% ogółu GD (KRYT.PREM.5) -os. o niskich kwalifikacjach 

zawodowych - 16 os.(8K)

01-11-2016 r. 30-04-2018

13 RPMA.08.02.00-14-4252/16
Euro-Edukator Ewa Kanabus-

Koszal

Mazowiecki szlak aktywności 

zawodowej

ul. ROLNICZA 3a, 62-420 

Strzałkowo
602573781 1 426 632,48 113,5

1. Rekrutacja uczestników 2. Diagnozowanie indywidualnej 

sytuacji uczestników projektów, poprzez opracowanie 

Indywidualnych Planów Działania (IPD) i pomoc w 

aktywnym poszukiwaniu pracy w ramach pośrednictwa 

pracy 3. Podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych 

oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy 4. 

Zdobycie doświadczenia zawodowego, poprzez organizację 

staży zawodowych

08.12.2016

80 osób (48K/32M) biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, 

zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze powiatów 

woj. mazowieckiego: lipskiego, radomskiego, szydłowieckiego, 

kozienickiego, zwoleńskiego i m. Radom, należących do jednej z nw. 

grup: -24 osoby o niskich kwalifikacjach (15K i 9M) -8 osób powyżej 50 

roku życia (5K i 3M) -8 osób z niepełnosprawnościami (5K i 3M) oraz 

48 Kobiet bez względu na poziom wykształcenia, powyżej 30 roku 

życia

01-09-2016 31-07-2017
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14 RPMA.08.02.00-14-4450/16
KRAJOWA IZBA 

GOSPODARCZA

 

Mazowiecka akademia

 SOCIAL MEDIA

ul. Trębacka 4 , 00-074 

Warszawa
226309600 1 848 049,35 90

1.Rekrutacja

2.Realizacja wsparcia w postaci diagnozowania 

indywidualnej sytuacji uczestników projektów i poradnictwa 

zawodowego

3.Realizacja certyfikowanej ścieżki szkoleniowej SOCIAL 

MEDIA 

4. Realizacja wsparcia w postaci staży

23.03.2017

105 kobiet, które spełniają łącznie poniższe kryteria:  w wieku 30 lat i 

więcej,  zamieszkują obszar woj. mazowieckiego, w 100% bierne 

zawodowo, mają luki komp. w obszarze SOCIAL MEDIA na poziomie 1-

2 (w skali 5 stop.) i chcą podjąć zatrudnienie jako Specjalista ds. 

SOCIAL MEDIA. 

01-03-2017 30-04-2018

15 RPMA.08.02.00-14-4350/16

POLSKA SZKOŁA 

FLORYSTYCZNA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Florystyka szansą na sukces 

zawodowy kobiet 

z województwa mazowieckiego

ul. Stanisława Pawłowskiego 6, 

60-681 Poznań 
609 087 226 998 051,50 121,5

1. Warsztaty pracy - diagnozowanie indywidualnej sytuacji, 

ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju w zawodzie florysta

2. Pośrednictwo pracy 

3. Szkolenia zawodowe: florysta 

4. Staże zawodowe

03.04.2017

60 biernych zawodowo kobiet w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących 

na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, w tym min. 6 kobiet 

niepełnosprawnych, 6 kobiet powyżej 50. roku życia oraz 6 kobiet o 

niskich kwalifikacjach

01-03-2017 31-07-2018

16 RPMA.08.02.00-14-4307/16

Centrum Szkoleń i Innowacji 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Zaktywizowane mazowieckie
ul. Racławickie 8/18A                        

20-037 Lublin
815 346 098 1 188 638,11 110,5

W ramach proj. WN zapewni GD kompleksowe wsparcie 

poprzez zastos.

w odniesieniu do każdego UP co najmniej dwóch form 

wsparcia (kryt. dost.2): 1) wsparcie obligatoryjne:

diagnozowanie indyw. syt. UP (opracowanie IPD) i pomoc w 

aktywnym poszukiwaniu pracy (grupowe i

indywidualne poradnictwo zawod., pośrednictwo pracy) 2) 

wsparcie fakultatywne (w zależn. od zdiagnoz.

potrzeb): a) podnoszenie lub zmiana kwalif. zawod. oraz ich 

lepsze dopasowanie do rynku pracy (szkolenia),

b) pomoc w zdobyciu dośw. zawod. (staże zawod.)

11.05.2017

84 OBZ

(51K,33M) w wieku 30 l. i więcej, będące w szczeg. trudnej sytuacji na 

rynku pracy, należące co najmniej do

jeden z następ. grup: osoby powyżej 50 r. życia, ONK, K, ON, w tym: - 

min. 10% GD, tj. min. 9 os.(6K,3M)-

będą stanowiły ON; - min. 10% GD, tj. min. 9 os.(6K,3M)-będą 

stanowiły os. pow. 50r.ż.; - min. 20% GD, tj.

min. 17 os.(11K,6M)- będą stanowiły ONK; - min. 60% GD, tj. min. 

51os. będą stanowiły K

01-05-2017 30-04-2018

17 RPMA.08.02.00-14-4398/16

"DORADZTWO PERSONALNE 

SET" SZTOMBERSKA-EJDYS 

TERESA CENTRUM POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości
ul. Stanisława Małachowskiego, 

09-400 Płock
242620335 1 551 112,83 108,5

1. Aktywizacja indywidualna i grupowa  2. Zdobywanie 

dodatkowych kompetencji i kwalifikacji 3. Zdobywanie 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych 4. Zdobywanie 

doświadczenia zawodowego

30-03-2017

90 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym częściowo 

do osób

powyżej 50 roku życia i osób niepełnosprawnych, mieszkających na 

obszarach wiejskich w powiatach

ciechanowskim, mławskim, płońskim, żuromińskim, gostynińskim, 

płockim lub sierpeckim.

01-04-2017 30-06-2018
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18 RPMA.08.02.00-14-4383/16 MCS Sp. z o.o. Sp. komandytowa

"Wczoraj bierni defaworyzowani-

dzisiaj aktywni faworyci" - program 

reaktywacji zawodowej os.będących 

w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy

ul. Domaniewska 10, 02-672 

Warszawa
228395599 1 860 732,12 123,5

1.Indywidualna diagnoza sytuacji osób objętych wsparciem 

oraz zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej - stworzenie 

indywidualnego planu działania(IPD)

2. Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe 

oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

3. Podnoszenie, nabywanie lub zmiana kwalifikacji 

zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku 

pracy – szkolenia zawodowe

4. Podnoszenie, nabywanie kompetencji społecznych oraz 

ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy - szkolenia 

miękkie

5. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego-staże 

zawodowe

6. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy w 

zakresie wyboru zawodu, zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby

04-04-2017

Osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo, należące do 

poniższych grup: kobiety(80K),os. z niepełnosprawnościami(12 os.:2K i 

10M) oraz ooby powyżej 50 r.ż.(12 os.:2K i 10M)
01-03-2017 30-06-2018


