Baza projektów z konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 – stan na dzień 24.10.2019 r.
Lp.

Beneficjent

Co oferuje projekt?

Dla kogo?

Kiedy

1.

BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
tel. 694486392
e-mail: biuro@bdcenter.pl

Trening motywacyjny i poszukiwania pracy,
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe,
szkolenia, staże

50 osób w wieku 15-29 lat, bierne
zawodowo, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kat.
NEET), w tym osoby z
niepełnosprawnościami, zamieszkujące
w rozumieniu KC obszar woj.
podkarpackiego, z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej
Poddziałania 1.3.1 PO WER

Realizacja projektu:
01.09.2019-31.12.2020

114 osób w wieku 15-29 lat, bierne
zawodowo, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kat.
NEET), w tym osoby z
niepełnosprawnościami, zamieszkujące
w rozumieniu KC obszar woj.
podkarpackiego, z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej
Poddziałania 1.3.1 PO WER

Realizacja projektu:
01.01.2020-30.09.2021

Grupę docelową (GD) stanowią osoby
młode, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku 15-29
lat z następujących grup docelowych:
- tzw. Ubodzy pracujący,
- osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz
- pracujący w ramach umów cywilnoprawnych zgodnie z definicją w
Wytycznych w zakresie realizacji

Realizacja projektu:
01.01.2020 – 30.06.2021

Praca się opłaca!
POWR.01.02.01-18-0018/19

Rekrutacja:
01.10.2019-30.11.2019

www.pracasieoplaca.bdcenter.pl
2.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo
Doradcza Sp. z o.o.
ul. Staszica 7
38-200 Jasło
tel. 507272146, 13 446 75 62
e-mail: biuro@pakd.pl

Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
szkolenia zawodowe, staże, wsparcie
zatrudnieniowe (subsydiowane zatrudnienie)

Młodość, Aktywność, Praca!
POWR.01.02.01-18-0096/19

Rekrutacja:
01.01.2020-31.01.2020

Strona internetowa – w przygotowaniu
3.

ISOFT Grzegorz Lasek
ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów
tel. do rekrutacji – dane zostaną podane
przed rozpoczęciem realizacji projektu
Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój
zawodowy
POWR.01.02.01-18-0028/19

1. Indywidualne doradztwo zawodowe w
celu opracowania lub/i weryfikacji IPD
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe
3. Szkolenia zawodowe/kompetencyjne

Rekrutacja:
Informacje zostaną podane
przed rozpoczęciem realizacji
projektu
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Strona internetowa – w przygotowaniu

4.

FUNDACJA MULTIREGION
ul. KOŚCIUSZKI 73
39-200 DĘBICA
Tel. 794-666-337
POWER do działania!
POWR.01.02.01-18-0109/19

przedsięwzięć z udziałem środków EFS
w obszarze rynku pracy na lata 20142020 z wyłączeniem grupy określonej
dla trybu konkursowego w poddziałaniu
1.3.1.
1. Diagnoza potrzeb z opracowaniem
Indywidualnego Planu Działania
2. Pośrednictwo pracy i poradnictwo
psychologiczne
3. Poradnictwo zawodowe grupowe
4. Szkolenia zawodowe
5. Staże zawodowe

135 osób młodych (15 - 29 lat),
zamieszkujących lub uczących się na
terenie woj.podkarp. , biernych
zawodowo, nieuczestniczących w
szkoleniu lub kształceniu (tzw. osoby z
kategorii NEET), w tym: min. 15 ON,
min. 80 os. o niskich kwalifikacjach

Realizacja projektu:
01-10-2019 – 31-03-2021

1. Identyfikacji potrzeb UP i możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe
3. Coaching
4. Szkolenia
5. Staże zawodowe u pracodawcy
6. Aktywne pośrednictwo pracy

55 os. (33K/22M) biernych zawodowo,
w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w woj.
podkarpackim (WP), należących do
kategorii NEET, tj. os., które pozostają
bez zatrudnienia, nie kształcą się (nie
uczestniczą w kształceniu formalnym w
trybie stacjonarnym) i nie szkolą się (nie
uczestniczą/yły pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zaw. lub
ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy, w ciągu ostatnich 4 tyg.). W
zakres GD nie wejdą os. z grupy
docelowej określonej dla trybu
konkursowego w poddz.1.3.1.

Realizacja projektu:
2019-10-01 – 2020-12-31

1. Doradztwo zawodowe- opracowanie
Indywidualnego Planu Działania (IPD).
2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania
Pracy (WAPP).
3. Indywidualne Poradnictwo zawodowe

Grupą docelową projektu są osoby
młode, w wieku 15-29 lat, pozostające
bez pracy, tj. bierne zawodowo które
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. osoby z kategorii NEET), w tym

Realizacja projektu:
od 2019-10-01 do 2021-0930

Rekrutacja:
10.2019-03.2020

www.multiregion.pl
5.

ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT
ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
tel. do rekrutacji – dane zostaną podane
przed rozpoczęciem realizacji projektu
Młodzi w akcji!
POWR.01.02.01-18-0153/19
Strona internetowa – w przygotowaniu

6.

Centrum Promocji Biznesu
Paweł Zając
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów

Rekrutacja:
10.2019, XII.2019, II.2020

Rekrutacja:
2

Tel. ogólny 17 852 56 46
Tel. do rekrutacji – udostępniony będzie
przez Beneficjenta, gdy rozpocznie się
realizacja projektu.

(IPZ).
4. Pośrednictwo Pracy.
5. Szkolenie zawodowe.
6. Staże zawodowe.

osoby z niepełnosprawnościami, z
Rekrutacja ciągła od 01-10wyłączeniem osób należących do grupy 2019
docelowej określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
Projekt jest skierowany wyłącznie do
osób z obszaru woj. Podkarpackiego (
zamieszkują woj. podkarpackie w
rozumieniu przepisów KC).
Grupę docelową stanowią co najmniej
20% osoby z niepełnosprawnościami i
/lub osoby o niskich kwalifikacjach
(kryterium premiujące). Projekt jest
skierowany w co najmniej 50% do osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów KC) miasta średnie lub miasta
tracące funkcje społ.-gosp.(kryterium
premiujące). Beneficjent zapewnia
możliwość skorzystania ze wsparcia
byłym UP z zakresu włączenia społ.
realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają
przesłanki określone w kryterium
dostępu dot. grupy docelowej.

Główne zadania w projekcie to:
-opracowanie IP i poradnictwo zawodowe
-szkolenia zawodowe
-staże zawodowe

Grupę docelową projektu stanowią
osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku 15-29
lat, pozostające bez pracy, w tym w
szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. osoby z kategorii NEET) z
wyłączeniem grupy określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
Uczestnikami projektu będą wyłącznie
osoby bierne zawodowo, zamieszkujące
woj. podkarpackie (w rozumieniu KC).

Młodzi na start - II edycja
POWR.01.02.01-18-0129/19
Strona internetowa – w budowie

7.

KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ceramiczna 3
38-120 Czudec
Tel. 17 85 23 169, kom. 602 329 010
Start w przyszłość
POWR.01.02.01-18-0032/19
Strona internetowa – w budowie

Realizacja projektu:
od 2020-01-02 do 2021-0630
Rekrutacja:
02.2020-10.2020
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8.

Dolina Edukacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Orzeszkowej 7 - I piętro
35-002 Rzeszów
Tel. 733 033 638, 732 944 722

• Poradnictwo zawodowe
• Szkolenia zawodowe;
• Staże zawodowe.

Bądź aktywny!
POWR.01.02.01-18-0016/19
Strona internetowa – w budowie

9.

INNOVO" INNOWACJE W BIZNESIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło
nr tel: 440 50 80 oraz 665 709 006
Młody - aktywny – pracujący
POWR.01.02.01-18-0020/19
Strona internetowa – w budowie

Realizacja projektu polega na
przeprowadzeniu dopasowanego do
indywidualnych potrzeb
uczestnika/uczestniczki programu aktywizacji
złożonego z takich elementów jak:
 analiza potrzeb i zbudowanie IPD
(obligatoryjnie),
 poradnictwo zawodowe grupowe i
indywidualne,
 pośrednictwo pracy,
 kursy zawodowe kończące się formalnym
potwierdzeniem nabytych kwalifikacji,
 staże.

Grupę docelową projektów stanowią
osoby młode, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w wieku 15-29
lat, pozostające bez pracy, w tym w
szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. osoby z kategorii NEET) z
wyłączeniem grupy określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
Uczestnikami projektu będą wyłącznie
osoby bierne zawodowo – 100 osób.
Uczestnicy projektu będą zamieszkiwali
woj. podkarpackie (w rozumieniu KC).
Projekt jest skierowany w co najmniej
50% do osób zam. (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta
średnie w tym miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.
Co najmniej 20% uczestników będzie
posiadało niskie kwalifikacje lub status
osoby niepełnosprawnej (ON).

Realizacja projektu:
01.10.2019-31.08.2021

Grupą docelową projektu jest 50 osób
młodych (31K),biernych zawodowo, w
tym osoby z niepełnosprawnościami i o
niskich kwalifikacjach, w wieku 15-29 lat
bez pracy, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież
NEET, zamieszkujących województwo
podkarpackie

Realizacja projektu:
od: 2019-09-01 do: 2020-1130

Rekrutacja:
2019.10 – 2020.09

Rekrutacja:
01.09.2019-31.12.2019
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