Baza umów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 (wersja z 17 maja 2018 r.)
Lp Nr wniosku w SL2014

Nazwa
beneficjenta

Tytuł projektu

Siedziba

1.

Mazowieckie
POWR.01.02.01-14Zrzeszenie Handlu, Praca dla młodych
0119/16
Przemysłu i Usług

2.

MDDP SPÓŁKA Z
PRZEPIS NA
OGRANICZONĄ
SUKCES - wsparcie
al. Aleja Jana
POWR.01.02.01-14ODPOWIEDZIALNO
osob z
Pawła II 25; 000066/16
ŚCIĄ AKADEMIA niepełnosprawnośc 854 Warszawa
BIZNESU SP. K.
iami

Forecast
Consulting Sp. z
o.o.

ul. Henryka
Mazowiecka kuźnia Sienkiewicza 13
talentów
lok. 32, 90-113
Łódź

3.

POWR.01.02.01-140084/16

4.

Mazowieckie
POWR.01.02.01-14Zrzeszenie Handlu, POWER do pracy!
0118/16
Przemysłu i Usług

5.

POWR.01.02.01-14Tomasz Żurek Infos
0115/16

Warszawa bez
ograniczeń III

7.

POWR.01.02.01-140177/16

Stowarzyszenie
Pomocy
Potrzebującym
Nadzieja

Legionowska
MAPA (Młodzi
Aktywni Pracujący
Ambitni)

9.

10.

POWR.01.02.01-140172/16

POWR.01.02.01-140129/16

POWR.01.02.01-140120/16

ul. marsz.Józefa
Piłsudskiego 3,
05-120
Legionowo

Aktywna
przyszłość.
Program
aktywizacji
ul. Kurniki 4, 31zawodowej osób
156 Kraków
niepełnosprawnyc
h w wieku 18-29
r.ż. z województwa
mazowieckiego

JAN LUTKA
AKTULNAJ

Od bierności do
aktywności

Gamma D.Didiuk i
M.Wasilewski
spółka jawna

Mazowiecka
Akademia
Wsparcia
Zawodowego projekt dla osób
młodych
pozostających bez
pracy.

ul. Władysława
Reymonta
10A/3, 64-800
Chodzież

ul. Mysłowicka
15, 01-612
Warszawa

Liczba
punktów

Typy wsparcia

Data podpisania
umowy

Data realizacji projektu
Grupa docelowa

27 osób(12Ki15M) w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętym w POWER
2014-2020, w tym również osoby z niepełnosprawnościami z
wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w
Poddziałaniu 1.3.1 z obszaru województwa mazowieckiego
(dalej:WM) powiat radomski(dalej:PR) i powiat m.Radom
niezarejestrowane w urzędach pracy.

rozpoczęcie

zakończenie

01-09-2017

31-08-2018

497481,71

127

Doradztwo zawodowe plus IPD–27os, szkolenia
zgodne z IPD-27os, w tym. 22 os. kwalifikacje
zawodowe, miesięczne staże zawodowe-27 os,
pośrednictwo pracy-27 os.

03-08-2017

ewelina.gorka@akademia
mddp.pl

222082849

416 460,50

127

Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy,
szkolenia: spawacz, TIG/MAG, specj. ds.. kadr,
telemarketer

22-06-2017
UMOWA
ROZWIĄZANA
W DNIU 15-03-2018

20 osób z niepełnosprawnością ruchową, zamieszkałych w
Warszawie, w wieku 18-29 lat, niezarejestrowanych w urzędach
pracy, bez pracy, którzy nie uczą się i nie szkolą - tzw. młodzież
NEET

01-09-2017

30-06-2018

125,5

Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie
mozliwości doskonalenia zawodowego poprzez
doradztwo zawodowe, w tym stworzenie IPD,
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia,
podwyższenia lub dostosowania kompet. i
kwalifacji zawod. (księgowość I st.,tester
oprogramowania, spec.ds.sprzedaży, szkol. szyte
na miarę), nabywanie lub uzupełnienie doświad.
zawodow. poprzez odbycie stażu zawodowego,
kompleksowe i indywidualne pośredn. pracy

11-08-2017

80os. (48K,32M) do 29r.ż.bez pracy, w tym szczególn. os., które
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)z
woj. Mazowieckiego

01-09-2017

31-10-2018

125,5

Doradztwo zawodowe plus IPD–50os., szkolenia
zgodne z IPD-50os, w tym. 30os. kwalifikacje
zawodowe, 4 miesięczne staże zawodowe-50os,
pośrednictwo pracy-50os.

08-08-2017

50 osób (22Ki28M) w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętym w POWER
2014-2020, w tym również osoby z niepełnosprawnościami z
wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w
Poddziałaniu 1.3.1 z obszaru województwa mazowieckiego
(dalej:WM) powiat radomski(dalej:PR) i powiat m.Radom
(zamieszkujące wg KC) niezarejestrowane w urzędach pracy

01-06-2017

31-05-2018

124

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
w celu utworzenia IPD,
Indywidualne poradnictwo zawodowe,
Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Indywidualne pośrednictwo pracy,
Warsztaty Kompetencji Społeczno Zawodowych
Szkolenia zawodowe,
Staże zawodowe

04-07-2017

100 os.(w tym 60 kobiet) w wieku 18-29 lat będących bez
pracy(w tym 80% bierni zawod.i 20% bezrobotni
niezarejestrowani w PUP/MUP) i jednocześnie nie
uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET zg.z
definicją przyjęta w POWER 2014-2020) zamieszkałych (zgodnie z
Kodeksem Cywilnym) w województwie mazowieckim na terenie
Subregionu Radomskiego tj.łącznie na terenie powiatów:
lipskiego, zwoleńskiego, radomskiego, szydłowieckiego,
przysuskiego, białobrzeskiego, kozienickiego oraz w mieście
Radom

03-04-2017

31-07-2018

121

Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją
potrzeb osób młodych pozostających bez
zatrudnienia i diagnozowaniem ich możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego
Szkolenia prowadzące do podniesienia,
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i
kompetencji zawodowych
miesięczne staże zawodowe
4) Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo
pracy

22-06-2017
UMOWA
ROZWIĄZANA
w dniu 2018-02-16.

Uczestnikami proj. są 72(33K;27M) os. z woj. mazowieckiego
(zamieszk. wg KC w Warszawie), w wieku 15-29 lat bez pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO
WER 2014-2020, z niepełnosprawnościami (100%GD)

01-05-2017

30-04-2018

120,5

grupowe i indywidualne poradnictwo
psychologiczne, grupowe i indywidualne
poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe,
staże zawodowe, pośrednictwo pracy

22-06-2017
UMOWA
ROZWIĄZANA
w dniu 2017-11-30.

50 OS. (26M,24K) w wieku 15-29 lat (spełniających wymogi
młodzieży NEET, w tym B, co najmniej 25% UP, w tym
długotrwale B - min. 6% UP) lub biernych zawodowo,
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych
wsparciem w programie (min. 75% UP) z wyłączeniem grupy
określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, w tym
min. 4,2% ON.

01-05-2017

30-04-2018

08-08-2017

80 osób niepełnosprawnych (ON), 48 kobiet (K) i 32 mężczyzn
(M), w wieku 18-29 rż., bez pracy (bezrobotnych, biernych
zawodowo i poszukujących pracy, niezarejestrowanych w
urzędzie pracy) , nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu
(zg. z def. NEET), zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego
(Warszawa, subregion warszawski wschodni i zachodni

01-09-2017

28-02-2019

118

Identyfikacja potrzeb os. młodych bez
zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie
doskonalenia zawod. - doradztwo zawodowe,
stworzenie IPD;nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji,
niezbędnych na rynku pracy - wysokiej jakości
szkolenia (przedstawiciel handlowy, księgowość I
st. z obsługa programu Płatnik, tester
oprogramowania, szkol. otwarte z
IPD;nabywanie/uzupelnianie doświadczenia
zawodowego - 4 miesięczny staż
zawodowy;kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy

21-09-2017
UMOWA
ROZWIĄZANA
w dniu 08-02-2018.

108os. (65K,43M) do 29 r.ż., bez pracy, z WM z powiatu m.
Radom oraz radomskiego, w tym szczególności os., ktore nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

01-09-2017

31-08-2018

117,5

1)poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja
potrzeb UP, diagnoza możliwości, pośrednictwo
pracy i poradnictwo w zakresie rozwoju kariery,
2) szkolenia zawodowe (wizażysta-stylista,
fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
księgowy/ podstawy rachunkowości, operator
koparkoładowarki),
3) szkolenia komputerowe (moduły ECDL: B1podstawy pracy z komputerem, B2-podstawy
pracy w sieci, B3-przetwarzanie tekstów, B4arkusze kalkulacyjne)
4) 3miesieczne staże zawodowe,
5) pośrednictwo pracy

18-07-2017

110 osób (niezarejestrowanych w urzędach pracy), w tym osoby
bierne zawodowo (83os.) i długotrwale bezrobotne (7os.), które
z różnych przyczyn uległy wykluczeniu zawodowemu.
Skierowanie projektu do osób w wieku między 18-29 lat
niezarejestrowanych w urzędach pracy, wynika z ich trudnej
sytuacji na rynku pracy oraz zagrażającego im odrzucenia
społecznego

01-09-2017

31-10-2018

biuro@forecast.com.pl

mzhpiu@mzhpiu.pl

ul. Ks. Zbigniewa
Bieńkowskiego robertgdela@akusticamed
4/3, 21-500 Biała
.com
Podlaska

Gdela Krystyna
AKUSTICA.MED

Wartość
projektu

226092069

ul. Świętokrzyska
2A/6, 64-800
tomaszzurek@gmail.com
Chodzież

POWR.01.02.01-140083/16

8.

ul. Popas 7, 02196 Warszawa

Telefon

mzhpiu@mzhpiu.pl

Młodzi
wykwalifikowani
na Mazowszu

6.

Polski HR - ATrybut Spółka
Akcyjna

ul. Popas 7, 02196 Warszawa

Adres e-mail

spp-nadzieja@wp.pl

projekty@a-trybut.eu

aktulnaj@gmail.com

422397986

226092069

794046666

833439793

227745080

734130517

697 840 559

wojciech.malek@projektg
222 501 387
amma.pl

1 306 869,12

870 198,12

1 859 452,80

1 304 082,24

929 933,87

1 362 108,28

1 995 429,88

1 625 194,75

119,5

a) diagnoza i opracowanie IPD
b) doradztwo zawodowe
c) pośrednictwo pracy
d) wsparcie osobistego trenera pracy
e) szkolenia zawodowe
- Specjalista ds. IT
- Kasjer/sprzedawca z obsługą komputera, kasy
fiskalnej i terminala płatniczego
- Magazynier z obsługą komputera i wózka
widłowego
- Przedstawiciel handlowy z elem.
Telemarketingu
f) staże zawodowe
h) tłumacz
g) asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
h) refundacja kosztów opieki nad osobami
zależnymi.

POWR.01.02.01-140128/16

Centrum Edukacji
AC-Expert Agata
Melara

POWR.01.02.01-1412.
0142/16

Wielkopolski
Instytut Rozwoju
Przedsiębiorczości
i Edukacji Łukasz
Dymek

11.

NEET? Już nie!

ul. Ignacego
Paderewskiego
4, 64-600
Oborniki

ul. Stanisława
Małachowskiego
POWER na start II
2B, 64-800
Chodzież

ul. Stanisława
Kulczyńskiego 2,
38-440 IwoniczZdrój

biuro@wirpe.pl

(61)2960110

(67)2113060

1 777 147,31

1 998 388,31

01-09-2017

31-10-2018

116

Indywidualne poradnictwo zawodowe, wspracie
poradnictwem psychologicznym;szkolenia
podnoszące kwalifikacje niezbędne na rynku
pracy w obszarze ICT;szkolenia zawodowe w
zawodach poszukiwanych na mazowieckim rynku
pracy i dostosowane do możliwości uczestników
projektu;trzy miesięczne staże
zawodowe;pośrednictwo pracy

13-09-2017
UMOWA
ROZWIĄZANA
w dniu 2018-01-30.

110 osób (61 kobiet i 49 mężczyzn), w tym 83 osób biernych
zawodowo i 27 bezrobotnych niezarejestrownych w urzędach
pracy (w tym 11 osób bezrobotnych długotrwale), które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, w
wieku 15 - 29 lat, zamieszkujących wg KC teren powiatów
wchodzących w skład podregionu radomskiego województwa
mazowieckiego

01-09-2017

31-08-2018

114

Identyfikacja potrzeb UP i diagnozowania
możliwości w zakresie doskonalenia zawod. w
tym opracowanie IPD dla każdego UP
zwiększeniu szans na znalezienie zatrudnienie
dzięki udziałowi w pośrednictwie pracy
nabycie kwalifikacji zawod. zg. z
zapotrzebowaniem rynku pracy dzięki udziałowi
w szkoleniu
nabycie doświadczenia zawod. dzięki udziałowi w
stażu

26-06-2017

60 osób (36K/24M) z woj. mazowieckiego, w wieku 15-29 lat bez
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET
przyjętą w PO WER 2014-2020, w tym również osoby z
niepełnosprawnościami z wyłączeniem grupy określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. UP są wyłącznie
osoby niezarejestrowane w urzędach pracy

01-07-2017

31-07-2018

01-08-2017

40 uczestników projektu tj.osób niepełnosprawnych biernych
zawodowo,bezrobotnych(w tym długotrwale
bezrobot),wyłącznie niezarejestrowanych w urzędach pracy,
poniżej 30 lat nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,w
tym 10 kobiet

01-07-2017

31-07-2018

Odstąpienie od
podpisania umowy.

50 os.(24K,26M)w wieku 15-29 lat bez pracy,które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.NEET), zgodnie z
definicją os. z kategorii NEET przyjętą w POWER, którzy
zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie pow: legionowskiego
mińskiego, wołomińskiego oraz m.stołecznego Warszawy w
woj.mazowieckim

02-01-2018

31-03-2019

01-06-2018

31-07-2019

117,5

POWR.01.02.01-140143/16

PLUSK POLSKA Sp.
zo.o.sp.k.

14.

POWR.01.02.01-140197/16

OŚRODEK
KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
FAKTOR W
OLSZTYNIE S.C.
ALEKSANDRA
BOBER, ANDRZEJ
BOBER

MOGĘ WSZYSTKO

ul. Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
15/4, 10-456
Olsztyn

szkolenia@okzfaktor.pl

895346750

743 979,00

111

Identyfik.potrzeb i celów zawod.uczest
diagnoza możliw.w zakr.doskonal.zawod,w tym
st.oddalenia od rynku pracy
nabycie nowych/podwyż.istniej.kwalifik.i
kompet.niezbędnych na r.pracy w kontekście
zidentyfik.potrzeb os.jak i pracodawców
nabycie/uzupełn.doświad.zawod.oraz
prakt.umiejęt.w zakresie wykon.zawodu poprzez
staże
-kompleks.i indywid.pośredn.pracy w zakresie
wyboru zawodu zgodn.z kwalifik.i kompet
-zatrudn.wspomagane

15.

POWR.01.02.01-140185/16

Caritas Diecezji
Warszawsko
Praskiej

Zawodowo
ruszamy do
przodu!

ul. Kawęczyńska
49, 03-775
Warszawa

warszawapraga@caritas.pl

226194476

869 594,82

109,5

Poradnictwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
Staże zawodowe
Pośrednictwo pracy

106,5

1) Poradnictwo zawodowe wraz z IPD;
2) Nabywanie kompetencji
i kwalifikacji poprzez szkolenia;
3) Nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu poprzez staże;
4) Kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie
wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby

13.

16.

POWR.01.02.01-140036/16

Młodzi - aktywni
na rynku pracy!

biuro@ac-expert.pl

110 osób (66K/44M) w wieku 18-29 lat zamieszkujących na
terenie subregionu radomskiego woj. mazowieckiego (w tym 33
osoby: 20K/13M zamieszkujące na terenach wiejskich),
niepracujących oraz nieuczących się i nie kształcących, w tym: 84
(50K/34M) osób biernych zawodowo i 26 (16K/10M) osób
bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym 11
osób (6K/1M) długotrwale bezrobotnych poprzez udział w
kompleksowym wsparciu aktywizacyjnym obejmującym:
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z
07-08-2017
indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia
opracowaniem IPD,szkolenia zawodowe,3UMOWA
zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji, 3-miesięczne
miesięczne staże zawodowe,indywidualne
ROZWIĄZANA W DNIU
staże oraz indywidualne pośrednictwo pracy
pośrednictwo pracy.
23-03-2018.
Grupa docelowa:
110 osób (66K/44M) w wieku 18-29 lat z subregionu
radomskiego, woj. mazowieckiego, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET), w tym:84 (50K/34M) osób biernych zawodowo,26 (16K/1
0M) osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy,1
1 (6K/5M) osób długotrwale bezrobotnych,33 (20K/13M) osób z
terenów wiejskich.

Wielkopolskie
Stowarzyszenie na
Skrzynka 28, 62Rzecz Rozwoju
Postaw na rozwój!
402 Skrzynka
Obszarów
Wiejskich

biuro@plusk24.pl

koszraf@poczta.onet.pl

134350194

632765705

1 100 854,80

1 883 879,42

24-04-2018

108 (59K;49M) osób w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie
uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET
przyjętą w PO WER 2014-2020, w tym również osoby
z niepełnosprawnościami,
z wyłączeniem grupy określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu
1.3.1. SZOOP PO WER.

