Baza umów zawartych w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20
Lp

Tytuł projektu

Nazwa beneficjenta

Siedziba

1.

POWR.01.02.01-14-0015/20

Aktywni na mazowieckim rynku
pracy

MDDP spółka akcyjna
Akademia Biznesu sp. k.

ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

ewelina.gorka@akademiamddp.pl

502 505 816

736 800,00 zł

2.

POWR.01.02.01-14-0016/20

Z POWEREM na Mazowszu

CITYSCHOOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

wnioski@cityschool.pl

22 250 14 94

982 400,00 zł

3.

4.

5.

6.

POWR.01.02.01-14-0017/20

POWR.01.02.01-14-0018/20

POWR.01.02.01-14-0021/20

POWR.01.02.01-14-0023/20

Lepsza przyszłość

Związek Młodzieży Wiejskiej

Krok w przód - AKTYWNOŚĆ!

MB Partner spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa

POWER dla Młodych na
Mazowszu

Młodzież na mazowieckim rynku
pracy

SEMIUS sp. z o.o.

CITYSCHOOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Chmielna 6 lok.
6 00-020 Warszawa

ul. Suwak 4/113
02-676 Warszawa

Adres e-mail

zkzmw@zmw.pl

biuro@mb-partner.pl

Telefon

Wartość ogółem
projektu

Numer projektu w SL2014

228261168

539 969 175

859 600,00 zł

736 800,00 zł

Data podpisania
umowy
(dd.mm.rrrr)

Typy wsparcia

Grupa docelowa

115

31.12.2020

Obligatoryjne typy operacji:
- poradnictwo/doradztwo zawodowe,w tym opracowanie
IPD oraz w zależnie od wskazania IPD-co najmniej szkolenia
zawodowe lub staż zawodowy
Typy operacji - fakultatywne - ich realizacja wynikać będzie
każdorazowo ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestników
projektu

105,5

17.12.2020

Wsparcie obligatoryjne:
- Poradnictwo zaw.,w tym opracowanie IPD-80os.,
- Szkolenia i/lub staż zawodowy,
Wsparcie fakultatywne: będzie wynikać ze zidentyfik.
potrzeb (IPD) np. Indywidualne pośrednictwo pracy które
bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia

60 os. (33K, 27M) z grupy NEET (tj. osób, które nie
pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu) w
wieku 18-29 lat, niezarejestrowanych w ewidencji
powiatowych urzędów pracy (36 os. biernych
zawodowo, 24 os. bezrobotne, w tym 3 długotrwale,
3 OzN), zamieszkałych zg. z KC w woj. mazowieckim.
UP są os.młode(80ogółem,48K,32M)w tym OzN,w
wieku 15-29 lat,z następujących grup:
-os.bierne zaw. lub bezrobotne niezarejestrowane w
urzędzie pracy,które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu,zg.z definicją os.z kat.NEET przyjętą w PO
WER 2014-2020 z wyłączeniem os. należących do GD
określonej dla trybu konkurs.w poddziałaniu 1.3.1.
Projekt jest skierowany wyłącznie do os.
zamieszkujących obszar woj.mazow.w roz.przepisów
KC.

31.12.2020

Obligatoryjne typy operacji:
- poradnictwo/doradztwo zawodowe,w tym opracowanie
IPD oraz w zależnie od wskazania IPD-co najmniej szkolenia
zawodowe lub staż zawodowy
Typy operacji - fakultatywne - ich realizacja wynikać będzie
każdorazowo ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestników
projektu

Liczba punktów

98

108

29.12.2020

Wsparcie obligatoryjne:
- Poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracowanie
IPD,
- Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem lub staż.
Wsparcie fakultatywne:
- Pośrdnictwo pracy,
- Wsparcie psychologiczne.

ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa

ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

wnioski@semius.pl

wnioski@cityschool.pl

22 66 60 444

22 250 14 94

901 410,00 zł

993 060,00 zł

100,5

98

17.12.2020

17.12.2020

01.01.2021

30.06.2022

01.04.2021

31.03.2022

70 osób (42K, 28M) osób młodych z terenu woj.
mazowieckiego w rozumieniu KC, w wieku15- 29 lat
biernych zawodowo, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu- tzw. Młodzież NEET, zgodnie z
definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER
2014-2020 z wyłączeniem osób należących do GD
określonej dla trybu konk w Poddz 1.3.1.

01.01.2021

31.12.2021

Grupę docelową proj. stanowi 60 os (36K/24M) młodych; w
wieku 15-29 lat; biernych zawodowo;
w tym osoby z niepełnosprawnościami; należące do
grupy NEET (zg. z definicją przyjętą w PO WER);
z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego
w Poddziałaniu 1.3.1.

01.01.2021

31.12.2021

01.04.2021

31.03.2022

01.04.2021

31.03.2022

UP są os.młode(80 ogółem,44K,36M)w tym OzN,w wieku 1529 lat,z następujących grup:
-os.bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w
urzędzie pracy,które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu,zgodnie z definicją
Wsparcie obligatoryje:
os.z kat.NEET przyjętą w PO WER 2014-2020(83,75% UP- Poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie IPD,
67os.37K,30M);
- Szkolenia i/lub staże zawodowe
-os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący
w ramach umów cywilno-prawnych,zgodnie z definicjami
Wsparcie fakultatywne:
zawartymi w
- usługi zmierzające do poprawy sytuacji na rynku pracy osób
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
młodych pracujących zdiagnozowane na etapie IPD.
środków EFS w obszarze RP na lata 2014-2020(16,25% UP13os.7K,6M);
z wyłączeniem osób należących do GD określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Wsparcie obligatoryjne:
- Poradnictwo zaw.,w tym opracowanie IPD;
- Szkolenia lub staże;
Wsparcie fakultatywne: Pozostałe typy operacji będą mieć
charakter fakultatywny i ich realizacja
będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb (IPD).

Data realizacji projektu
(dd.mm.rrr)
ropoczęcie | zakończenie

Uczestnikami proj.są os.młode(90 ogółem,
60K,30M)w tym os.z niepełnosprawnościami,w wieku
15-29 lat,z następujących grup: -os.bierne zawodowo
lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu,zgodnie z definicją os.z kat.NEET; os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych i
pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z
wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego
w poddziałaniu 1.3.1.

Baza umów zawartych w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20
Lp

7.

8.

9.

10.

11.

Numer projektu w SL2014

POWR.01.02.01-14-0040/20

POWR.01.02.01-14-0042/20

POWR.01.02.01-14-0047/20

POWR.01.02.01-14-0052/20

POWR.01.02.01-14-0058/20

Tytuł projektu

Szansa dla młodych na
Mazowszu

Mazowieckie stawia na młodych!

Nazwa beneficjenta

KLS Partners spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Spółdzielnia Socjalna
PIERROT&RÓŻA

Z POWER-em
zbuduj własną ścieżkę kariery

POLBI Sp. z o.o.

Rozwój zawodowych szans

KLS Partners spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Nowe wyzwania!

PIOTR MATYSIAK "EL TRANS"

Siedziba

ul. Henryka Raabego 7/8
02-793 Warszawa

Gąsawy Rządowe 140
26-502 Jastrząb

Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

u. Henryka Raabego 7/8
02-793 Warszawa

ul. Garbarska 10A
21-100 Iłża

Adres e-mail

g.szymczykiewicz@klspartners.pl

beata.domaszewicz@interia.pl

andrzej@polbi.pl

g.szymczykiewicz@klspartners.pl

matyspiotr@o2.pl

Telefon

22 37 90 217

509 155 430

22 629 13 88

22 37 90 217

600 479 865

Wartość ogółem
projektu

821 860,00 zł

196 480,00 zł

1 989 360,00 zł

982 400,00 zł

982 400,00 zł

Liczba punktów

99,5

99

108,5

103,5

99,5

Data podpisania
umowy
(dd.mm.rrrr)

Typy wsparcia

Wsparcie obligatoryjne:
- Poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracoeanie
IDP,
- Szolenie zawodowe lub staż (w zależnośc od wskazań IPD)
Wsparcie fakultatywne:
- Typy operacji dostosowane indywidualnie dla UP zgodnie z
diagnozą na IPD.

Grupa docelowa

GD proj. stan. 72os. (44K,28M) w wieku 15-29 lat, które
pracują lub zam. lub uczą się na obszarze woj.
mazowieckiego w rozum. przepisów KC) z
następujących grup:
- os. bierne zawodowo [52 os. (32K,20M)] lub bezrobotne
niezarej. w urzędzie pracy [10os.(6K,4M)] w tym os. z
niepełnosp. [4os.(2K,2M)], z wyłącz. os.
należących do GD określ. dla trybu konkursow. w
poddziałaniu 1.3.1 i/lub
- ubodzy pracujący, os. zatrud. na umowach krótkotermin.
oraz pracujący w ram. umów cywilno-prawnych,zg. z defin.
zawartymi w Wytycznych w
zakresie realiz. przedsięw. z udziałem środ. EFS w obszarze r.
pracy na l. 2014-2020 [łącznie 10 os.(6K,4M)] z wyłącz. os.
należących do GD określ. dla
trybu konkurs. w poddział. 1.3.1. PO WER 2014-2020.

Data realizacji projektu
(dd.mm.rrr)
ropoczęcie | zakończenie

01.01.2021

30.04.2022

17.12.2020

Wsparcie obligatoryjne:
- Poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracoeanie
IDP,
- Szolenie zawodowe lub staż (w zależnośc od wskazań IPD)
Wsparcie fakultatywne:
doradztwo psychologiczne

Gr.doc.będzie 16 młodych os.(9K,7M)pozostających bez pracy
z terenu woj.mazowieckiego z M.Radom (miasto tracące fun
kcje-kryt.prem.4)w wieku 1829lat,(kryt.1)(os. niezarejestrowane w urzędach pracy,które n
ie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET100%UP-kryt.prem.3) z
wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Pod
działaniu 1.3.1,w tym: 8 os. bezrobotnych niezarejestrowanyc
h w UP i 8 os.biernych zawodowo;
w tym: 8 os. niepełnospr. (5K,3M),w tym: 4 os. długotrwale b
ezrobotne(3K,1M),w tm:8 os. o niskich kwalifikacjach(do ISCE
D3)(5K,3M)

01.01.2021

30.09.2021

02.12.2020 r.

Obligatoryjne typy operacji:
- poradnictwo/doradztwo zawodowe,w tym opracowanie
IPD oraz w zależnie od wskazania IPD-co najmniej szkolenia
zawodowe lub staż zawodowy
Typy operacji - fakultatywne - ich realizacja wynikać będzie
każdorazowo ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestników
projektu

162 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne
niezarejestrowane w urzędzie pracy (osoby z gr. NEET ) ,w
tym OzN, z wyłączeniem osób należących do GD określonej
dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

01.01.2021

31.12.2022

17.12.2020

Wsparcie obligatoryjne:
- Doradztwo zawdowe, w tym opracowanie indywidualnego
planu działania IPD,
- Szkolenia zawodowe lub staż zawodowy.
Wsparcie fakultatywne:
- Wsparcie psychologiczne,
- Pośrednictwo pracy,
- Jobcoaching.

Grupa docelowa proj. (dalej GD): 80 os. (K48/M32) bierne
zawodowo w wieku 15-29 lat z kategorii NEET
niezarejestrowanych w PUP (K.PREM.3), które
spełniają łącznie 3 warunki: nie pracują, nie kształcą się, nie
szkolą się (zgodnie z def. w Regulaminie konkursu). (K.DOST.1

01.01.2021

31.12.2022

1. Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy,
2. Szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów
certyfikowanych,
3. Staże zawodowe

Proj. jest skierowany wyłącznie do osób fiz. zamieszkujących
woj. mazowieckie (osób fiz. posiadających miejsce zam. na
obszarze woj. mazowieckiego w roz. przepisów KC).
Uczestnikami proj.są wyłącznie osoby(80os.-45K i 35M)z
grupy NEET niezarejestr.w powiatowych urzędach
pracy,bierne zaw.(kryt.prem.3) wwieku 18-29 lat z obszaru
woj.mazowieckiego,w tym osoby z niepełnospr.,z
wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej
dla trybukonkursowego w poddziałaniu 1.3.1
Ponadto:
-min.20% osób o niskich kwalif.(kryt. prem. 2)
-min.40% do osób zam.(w roz.przepisów KC)miasta tracące
funkcje społ.-gosp.dla których liczba spełnionych kryt.utraty
funkcji wynosi 5(kryt. prem. 4)(tj.Ostrołęka,Radom,Ostrów
Mazowiecka,Ciechanów,Gostynin,Pułtusk,Kozienice,Sierpc)
Beneficjent zapewnia możliwość skorzys

01.01.2021

31.03.2022

17.12.2020

28.12.2020

Baza umów zawartych w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20
Lp

12.

13.

Numer projektu w SL2014

POWR.01.02.01-14-0061/20

POWR.01.02.01-14-0063/20

Tytuł projektu

Z POWER'em na rynek pracy!

Praca dla młodych !

Nazwa beneficjenta

PIOTR MATYSIAK "EL TRANS"

Fundacja Rozwoju i Innowacji
WIR

Siedziba

ul. Garbarska 10A
21-100 Iłża

ul. Wiosenna 1,
26-613 Rajec Poduchowny

Adres e-mail

matyspiotr@o2.pl

ankapiszczekz@gmail.com

Telefon

600 479 865

500 133 504

Wartość ogółem
projektu

1 228 000,00 zł

491 200,00 zł

Liczba punktów

101,5

98,5

Data podpisania
umowy
(dd.mm.rrrr)

Typy wsparcia

Grupa docelowa

11.01.2021

I.Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem
zawodowym - typ1 (obligatoryjne);
II.Pośrednictwo pracy - typ1;
III.Wsparcie szkoleniowe - typ 2;
IV.Staże/praktyki zawodowe - typ3

Proj.jest skierowany wyłącznie do osób fiz. zamieszkujących
woj.mazowieckie (osób fiz.posiadających miejsce zam. na ob
szarze woj.mazowieckiego w roz. przepisów KC).
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby (100os. w tym 55K
i 45M) w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego bierne zawodowo (75 os. w tym 40K i 35M) lub bezrobotne
niezarejestrowane (25os. w tym 15K i 10M)
w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z
wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej
dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 Proj. jest skier.:
- wyłącznie do osób z grupy NEET niezarejestrowanych w
powiat. urzędach pracy (kryt. prem. 3) - min. 20% osób o
niskich kwalifikacjach (kryt. prem. 2) - min. 40% do osób
zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) miasta tracące
funkcje społeczno - gospodarcze dla których liczba
spełnionych kryteriów utraty funkcji
wynosi 5 (kryt. prem. 4) (tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów
Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc)

17.12.2020

1 doradztwo zawodowe identyfikacja potrzeb z
opracowaniem IPD (obligatoryjne)
2 Pośrednictwo pracy (obligatoryjne)
3 Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz
zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego rynku
pracy ( fakultatywne)
4 staże zawodowe (fakultatywne

Uczestnikami projektu będzie 40os.(16Ki24M) biernych
zawodowo niezarejestrowanych w urzędzie pracy
wyłącznie w wieku 18-29 lat z obszaru województwa
mazowieckiego) powiat radomski i M.Radom (osoby fizyczne,
które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj.
mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
w tym również osoby z niepełnosprawnościami 100% osób
objętych wsparciem będą stanowić osoby z grupy NEET z
wyłączeniem osób należących
do grupy docelowej określonej dla konkursu
w poddziałaniu 1.3.1.

Data realizacji projektu
(dd.mm.rrr)
ropoczęcie | zakończenie

01.01.2021

30.06.2022

01.01.2021

31.03.2022

