
Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba Telefon Tytuł projektu Typy wsparcia Grupa docelowa

Data 

rozpoczęcia 

projektu  

Data 

zakończenia 

projetku 

1. Carga Sp. z o.o.
ul. Mińska 15

05-306 Jakubów
511 730 576 Zmieniaj się zawodowo z POWEREM

Wsparcie obligatoryjne:

-poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD,

-szkolenie lub staż w zależnności od wskazań IPD;

Wsparcie fakultatywne: inne wynikające z zidentyfikowanych potrzeb 

IPD (np. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy). 

GD stanowi 100 os. (w tym 50K, 50M, min 20 ONK) w wieku 18-29 l. z grup: ubodzy 

pracujący, os. zatrudnione na um. krótkoterminowych, pracujący w ramach um. 

cywilnoprawnych, z obszaru WM ( uczących się, pracujących lub zam. w rozumieniu Kc w 

WM), w tym co najmniej 40 os. zam. miasta tracące funkcję społ- gosp, w drodze wsparcia 

indywid. i kompleks. aktyw. zaw- eduk. zdef. w odpraciu o IPD.

2020-12-01 2022-06-30

Zaprojektuj swoją zmianę zawodową 

Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, 

w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodoweze sporządzeniem IPD, oraz szkolenie lub 

staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem poprawy jego sytuacji na 

rynku pracy.

Uczestnicy projektu - 120 osob w wieku 18-29l z obszaru województwa mazowieckiego 

(uczą się, pracują lub zam. w WM) z grup:-os. zatrudn. na podst. um. krótkoterm. i/lub -os. 

pracujące na podst. um. cywilnopr. i/lub,-ubodzy pracujący, zgodnie z def. tych wg 

Wytycznych w zakresie realiz. przedsięwzięć (),z wyłącz. os. należących do gr doc określ. dla 

trybu konkurs. w Poddziałaniu 1.3.1. 

Struktura GD: 60 kobiet, 60 mężczyzn; min. 20 % GD będą stanowić os o niskich 

kwalif.(ONK)- 12K, 12M, min. 40% os zam. miasta tracące funkcje społ-gosp - 24K, 24M

2020-12-01 2022-06-30

Obierz kierunek na zatrudnienie

Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, 

w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodoweze sporządzeniem IPD, oraz szkolenie lub 

staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem podjęcia przez niego 

zatrudnienia.

GD stanowi 100 os w wieku 18-29l z obszaru WM (zam. w WM w roz. KC) biernych zaw. i 

bezrob. niezarejestr. w PUP, nie uczestniczących w kształceniu iszkoleniu (tzw. młodzież 

NEET zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłącz. os należących do gr doc 

określonej dla trybu konkursowego wpoddziałaniu 1.3.1 PO WER. Struktura GD: 60K, 40M, 

70 os biernych zaw, 30os bezrob niezarejestr w PUP, w tym 12 os dług bezrob; min. 20% GD 

będąstanowić os o niskich kwalif. (ONK)- 12K, 8M, min. 40% os zam. miasta tracące f.społ-

gosp (Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc)- 

25K, 15M

2020-12-01 2022-06-30

Zmień zatrudnienie na lepsze

Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, 

w tym obligatoryjnie: 

- poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem IPD, oraz szkolenie lub staż. 

Fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem poprawy jego sytuacji na rynku 

pracy.

GD stanowi 60 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego z grup:

-osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych i/lub

-osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i/lub,

-ubodzy pracujący.

Struktura grupy docelowej: 30K, 30M; min. 20% to osoby o niskich kwalifikacjach, min. 40% 

to os zam. miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

(Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc).

2021-01-01 2022-10-31

Młody zawodowo spełniony 

Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, 

w tym obligatoryjnie: 

- poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem IPD, oraz szkolenie lub staż.

Fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem poprawy jego sytuacji na rynku 

pracy.

Uczestnicy Projektu: 60 osób (30K, 30M) w wieku 18-29 lat z obszaru subregionu płockiego, 

w tym:

-24 osoby z grup: ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, 

pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,

-36 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które nie uczą 

się i nie szkolą (tzw. młodzież NEET),

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w 

Poddziałaniu 1.3.1.

Min 20% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach, min. 40% to osoby zam. miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Gostynin, Sierpc)

2021-01-01 2022-10-31

4. Szkolny Związek Sportowy
ul. Młynarska 17/1

26-600 Radom
509 241 114 Ster na zatrudnienie!

Wsparcie obligatoryjne:

-poradnictwo/doradztwo zaw,w tym opracowanie IPD,

- szkolenia zawodowe lub staż;

Wsparcie fakultatywne:

-pośrednictwo pracy,

-kontynuacja nauki, np. przez egz. potwierdzające kwalifik.UP, 

-wsparcie mobilności międzysek. i geograf.,

-instrumenty i usł. r.pracy dla OzN, np. asystent OzN. 

UP są wyłącznie os. w wieku 18-29 lat 100% UP, tj. 60os. (33K/27M) -os.bez zatrudnienia-

bierne zaw. (13K/10M/23O) lub bezrobotne (20K/17M/37O) niezarej.w urz.pracy, 

które nie uczestn. w kształc. i szkoleniu, tzw.młodzież NEET UP to os. zamieszkujące m. 

Radom oraz powiat radomski, sklasyfik. wg zał 8 do RK jako miasto tracące f-cje społ.-

gospodarcze npdst. Strategii na rzecz Odpow.Rozwoju(SOR)-33K/27M/60O, min 20%  

UP to os o niskich kwalifik (do poz.ISCED3 włącznie)-7K/6M/13O. 

2021-01-01 2022-08-31

5.
MDDP spółka akcyjna 

Akademia Biznesu sp. k.

ul. Grzybowska 56 00-844 

Warszawa
502 505 816 Aktywni na mazowieckim rynku pracy

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

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.

2021-01-01 2022-06-30

6.

CITYSCHOOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa
22 250 14 94 Z POWEREM na Mazowszu 

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

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.

2021-04-01 2022-07-31

KALATEA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Sztuk Pięknych 1/39

 01-255 Warszawa
503 041 374

ICT Artur Olesiński 2.
ul. Bieniewicka 53

 05-870 Błonie
531 074 935

Baza projektów i Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

3.



7. Związek Młodzieży Wiejskiej 
ul. Chmielna 6 lok. 6 00-020 

Warszawa
22 826 11 68 Lepsza przyszłość 

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

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.

2021-01-01 2021-12-31

8.

MB Partner spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka 

komandytowa

ul. Suwak 4/113

02-676 Warszawa
539 969 175 Krok w przód - AKTYWNOŚĆ!

Wsparcie obligatoryjne:

- Poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD,

- Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem lub staż.

Wsparcie fakultatywne:

- Pośrdnictwo pracy,

- Wsparcie psychologiczne. 

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.

2021-01-01 2022-04-30

Postaw na zmiany z POWERem 

Wsparcie obligatoryjne:

- Poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD,

- Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem lub staż.

Wsparcie fakultatywne:

- Pośrdnictwo pracy,

- Wsparcie psychologiczne. 

Uczestnikami proj.są os.młode(84 ogółem,47K,37M)w tym OzN,w wieku 15-29 lat,z 

następujących grup: -os.bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie 

pracy,które nie uczestniczą w kształceniu i szkol.,zgodnie z definicją os.z kat.NEET przyjętą 

w PO WER 2014-2020(100% uczestników proj.-84os.); z wyłączeniem osób należących do 

grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

2021-04-01 2022-03-31

Przez życie z POWERem

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.

UP są os.młode(90 ogółem,50K,40M)w tym OzN,w wieku 15-29 lat,z następujących grup: -

os.bierne zawodowo 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(100% UP.-90os.); z wyłączeniem osób należących do GD określonej dla trybu konkurs. 

w poddziałaniu 1.3.1.

2021-04-01 2022-03-31

10. SEMIUS sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa
22 666 04 44 POWER dla Młodych na Mazowszu 

Wsparcie obligatoryje:

- Poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie IPD,

- Szkolenia i/lub staże zawodowe

Wsparcie fakultatywne:

- usuługi zmierzające do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych pracujących zdiagnozowane 

na etapie IPD.

UP są os.młode(80 ogółem,44K,36M)w tym OzN,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 przyjętą w PO WER 2014-2020(83,75% UP-67os.37K,30M);

-os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych,zgodnie z definicjami zawartymi w

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze RP na 

lata 2014-2020(16,25% UP-13os.7K,6M);

z wyłączeniem osób należących do GD określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 

1.3.1.

2021-05-01 2022-08-31

11.

CITYSCHOOL SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa
22 250 14 94

Młodzież na mazowieckim rynku 

pracy

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).

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.

2021-04-01 2022-08-31

Młodzi Liderzy Zmiany 

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualneji kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej składającej się z poradnictwa/doradztwa zawodowego,w tym opracowanie 

indywidualnego  planu działania (IPD) oraz w zależnościod wskazań IPD - szkolenia zawodowe lub staż. 

Pozostałe typy operacji mają charakter fakultatywny i ich realizacja będzie wynikać ze 

zidentyfikowanych potrzeb.

Grupę docelową (GD) stanowi 80 osób (48K, 32M) w wieku 15-29 lat które są bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnością, z wyłączeniem 

osób należących do GD określonej dla trybu konkursowego w poddz 1.3.1.100% GD.

80 osób (48K, 32M) będą stanowiły os zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze tj: RADOM, OSTROŁĘKA, OSTRÓWMAZOWIECKA, KOZIENICE, CIECHANÓW, 

GOSTYNIN, PUŁTUSK, SIERPC. Projektodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia 

byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w 

RPO,RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

Struktura GD: 100% bezrobotni =80 osób (48K, 32M) osoby długotrwale bezrobotne =12UP 

(8K,4M), osoby z niskimi kwalifikacjami 60%=48 UP (28K, 20M) osoby z 

niepełnosprawnością - 5 osób (3K,2M).

2021-05-01 2022-07-31

Twoja Szansa na Lepszą Przyszłość!

 Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej składającej się z poradnictwa/doradztwa zawodowego,w tym opracowanie  

indywidualnego planu działania(IPD) oraz w zależnościod wskazań IPD - szkolenia zawodowe lub staż. 

Pozostałe typy operacji mają charakter fakultatywny i ich realizacja będzie wynikać ze 

zidentyfikowanych potrzeb (IPD).

Grupę docelową (GD) stanowi 140 os (84K,56M) w wieku 15-29 lat które są bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym OZN, z wyłączeniem osób należących do GD 

określonej dla trybu konk w poddz 1.3.1 100% GD.

140 osób (84K,56M) stanowią osoby zamieszkujące woj. mazowieckie, w tym 40% 56 osób 

(34K,22M) będą stanowiły os zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

tj: RADOM, OSTROŁĘKA, OSTRÓW MAZOWIECKA, KOZIENICE, CIECHANÓW, GOSTYNIN, 

PUŁTUSK, SIERPC.

Struktura GD:

Bezrobotni 100% =140 osób (84K,56M), długotrwale bezroboni =12 osób (8K,4M), osoby o 

niskich kwalifikacjach 60%=84 osoby(50K,34M), osoby z niepełnosprawnością-10 osób 

(6K,4M)

2021-03-01 2022-11-30

22 465 99 98
ul. Mokotowska 15a lok. 1  00-

640 Warszawa

FUNDACJA AKADEMIA 

KOMPETENCJI 

EUROPEJSKICH

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 

3a/12,
604 437 797

7 CUBES sp. z o.o.

12.

9.



Kierunek -> POWER

Wsparcie obligatoryjne:

1.Poradnictwo zaw.,w tym opracowanie IPD.

2.Szkolenia i/lub staż zawodowy.

Wsparcie fakultatywne:

Ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb (IPD) np.

Indywidualne pośrednictwo pracy które bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia.

Uczestnikami proj.są os.młode(72 ogółem,45K,27M)w tym OzN,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 przyjętą w PO WER 

2014-2020 (78% UP.-56os);

-os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych,zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze RP na lata 2014-2020 (22% uczestników 

proj.-16os); z wyłączeniem osób należących do GD określonej dla trybu konkursowego w 

poddziałaniu 1.3.1.

Projekt jest skierowany wyłącznie do os.pracujących lub zamieszkujących obszar WM w 

rozumieniu przepisów KC.

2021-04-01 2022-08-31

Z POWEREM na START

Wsparcie obligatoryjne:

1.Poradnictwo zaw.,w tym opracowanie IPD.

2.Szkolenia i/lub staż zawodowy.

Wsparcie fakultatywne:

Ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb (IPD) np.

Indywidualne pośrednictwo pracy które bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia.

Uczestnikami projektu są os.młode(72 ogółem,45K,27M)w tym OzN,w wieku 15-29 lat, z 

następujących grup:

-os.bierne zawod. lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie 

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ,zgodnie z definicją os.z kat.NEET

przyjętą w PO WER 2014-2020 (78% UP.-56os);

-os.zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych,zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze RP na lata 2014-2020 (22% 

uczestników proj.-16os); z wyłączeniem osób należących do GD określonej dla trybu 

konkursowego w poddziałaniu1.3.1.

Projekt jest skierowany wyłącznie do os.pracujących lub zamieszkujących obszar WM w 

rozumieniu przepisów KC.

2021-04-01 2022-07-31

Perspektywa na lepszą przyszłość

Wsparcie obligatoryjne:

1.Poradnictwo zaw.,w tym opracowanie IPD.

2.Szkolenia i/lub staż zawodowy.

Wsparcie fakultatywne:

Ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb (IPD) np.

Indywidualne pośrednictwo pracy które bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia.

UCZESTNICY PROJEKTU to 72osoby[44K,28M] spełniające w chwili wejścia do proj. łącznie:

 - w wieku 15-29lat, - należące do GRUPY osób NEET zgodnie z def. przyjętą w POWER 2014-

20 z wyłacz. os.wspier. w ramach trybu konk.w Poddz.1.3.1 PO WER, - jeśli bezrobotne to 

niezarejestrowana w PUP, - zamieszkujące (zg.z KC) miasta tracące funkcje społ-gosp.

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA: - KOBIETY min.60%UP, - o niskich kwalifik. i/lub os. 

opiekujących się dziećmi i/lub os.potrzeb.wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu.min.20%UP, - z niepełnosprawnością [ON] min.10%UP, - długotrwale 

bezrobotne min5%UP, - ze stażem , - bez kwalifikacji zawod.

Projekt nie przewiduje udziału imigrantów/ek, reemigrantów/ek zg. z def. zawarta w Wyt. 

w zakresie realizacji rynku pr. na lata 2014-2020.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom proj.z 

zakr.włączenia społ.realizow.w ramach celu temat.9 w RPO o ile spełniają kryteria GD.

2021-04-01 2022-07-31

Szansa dla młodych na Mazowszu

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.

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.

2021-01-01 2022-04-30

Rozwój zawodowych szans

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

2021-01-01 2022-12-31

15.
Spółdzielnia Socjalna 

PIERROT&RÓŻA

Gąsawy Rządowe 140                     

26-502 Jastrząb
509 155 430 Mazowieckie stawia na młodych!

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 funkcje-kryt.prem.4)w wieku 18-

29lat,(kryt.1)(os. niezarejestrowane w urzędach pracy,które nie uczestniczą w kształceniu i s

zkoleniu (tzw. młodzież NEET-100%UP-kryt.prem.3) z 

wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1,w tym: 8 os. be

zrobotnych niezarejestrowanych w UP i 8 os.biernych zawodowo; 

w tym: 8 os. niepełnospr. (5K,3M),w tym: 4 os. długotrwale bezrobotne(3K,1M),w tm:8 os. o

 niskich kwalifikacjach(do ISCED3)(5K,3M)

2021-03-01 2022-05-31

16.

Radomskie Stowarzyszenie 

Romów "Romano Waśt" 

(Pomocna Dłoń)

ul. Twarda 1/13

 26-600 Radom
500 235 734 Mazowieckie Aktywizuje!

Wsparcie obligatoryjne: Profesjonalne indywidualne poradnictwo z IPD oraz wysokiej jakości szkolenia 

prowadzące do nabycia kwalifikacji lub staże-3 m-ce/os

Wsparcie fakultatywne: dodatkowe wsparcie wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb IPD.

Gr.docelowa - 16 młodych os.(9K,7M) pozostających bez pracy z terenu 

woj.mazowieckiego z M.Radom w wieku 18-29 lat, (os. niezarejestrowane w urzędach 

pracy,które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET-100%UP) z 

wyłączeniem

grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1,

w tym: 8 os. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy i 8 os.biernych 

zawodowo; w tym: 8 os. niepełnospr. (5K,3M), w tym: 4 os. długotrwale

bezrobotne(3K,1M),w tm: 8 os. o niskich kwalifikacjach (do poz ISCED3)(5K,3M)

2021-05-01 2022-07-31

22 37 90 217

Custom Media Group 

Agnieszka Kędzierska

ul. Racławicka 42 lok. 70

02-601 Warszawa
22 465 99 47

KLS Partners spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

ul. Henryka Raabego 7/8

02-793 Warszawa

13.

14.



17.
Asesor Ewaluacja i Rozwój 

Balcerzak Sławomir

ul. Grażyny 13/15

02-548 Warszawa
506 050 706 Mam POWER!

Wsparcie obligatoryjne:

-poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym oprac. IPD oraz w zależności od wskazań IPD

-szkolenie zawodowe lub staż

Wsparcie fakultatywne:

-forma indywid. spotk. UP z dor. zaw., 

-realiz.: diagnoza potrzeb i oprac. IPD.

GD stanowi 50os. (30K/20M), w tym osoby z niepełnosprawnościami(ON), wyłącznie w 

wieku 15-29 lat zamieszkujących w rozum. przepisów KC obszar woj.mazowieckiego(WM) z 

następujących grup: -osoby bierne zaw. lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w 

urzędzie pracy, kt. nie uczest. w kształc. i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zg. z definicją os. z 

kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy 

docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER 2014-2020.

2021-05-01 2022-07-31

18. POLBI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79

 00-697 Warszawa
 22 629 13 88

 Z POWER-em 

zbuduj własną ścieżkę kariery

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.

2021-01-01 2022-12-31

19. Fundacja po DRUGIE
ul. Wiązana 22b

04-680 Warszawa
693 904 044 Z POWER-em w przyszłość

Wsparcie obligatoryjne:

- poradnictwo i doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD,

- identyfikacja potrzeb osób młodych

- możliwości w zakr. Dosk. Zawodowego w tym identyfik. st. oddalenia od rynku pracy osób młodych

- co najmniej szkolenia zawodowe lub staż.

Wsparcie fakultatywne:

- ich realizacja będzie wynikała ze zidentyfikowania potrzeb uczestnika na podstawie IPD

GD zg. z RK oraz SZOOP PO WER 2014-2020 stan.60os.(33K,27M) w wieku 15-29 lat z obsz. 

woj. mazowieckiego [WM] (które zamieszkują na obszarze WM

w roz. przepisów Kodeksu cywil.):

a) bierne zaw.- 20os.(11K,9M) lub bezrobotne niezarejestr.w urzędzie pracy - 

40os.(22K,18M), w tym min.12 os.(7K,5M)z niepełnospr., z wyłącz. osób

należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkurs.w poddziałaniu 1.3.1.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z grupy NEET niezarejestr. w powiatowych 

urzędach pracy.

Projekt jest skierowany w co najmniej 80% - min.48os.(27K,21M) osób o niskich 

kwalifikacjach i/lub osób opiek.się dziećmi i/lub osobami wymagającymi

wsparcia w codziennym funkcjon.[KP2]

Beneficjent zapewnia możliwość skorzyst ze wsparcia byłym uczestnikom proj.z zakresu 

włączenia społ. realiz. w ramach celu temat. 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w 

kryt. dostępu dot. grupy doc.

2021-01-01 2022-09-30

Z zatrudnieniem w przyszłość!

Wsparcie obligatoryjne:

 - poradnictwo/doradztwo zawodowe (w tym opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania IPD),

- szkolenia zawodowe lub  staże zawodowe

Wsparcie fakultatywne:

-realizacja wynikać będzie każdorazowo ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestników projektu

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 24 os. (13K; 11M) w wieku 15-29 lat, os. 

bierne zaw. lub bezrobotne niezarejestr.  w urzędach pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu - tzw młodzież NEET określona dla konkursu w Pddziałaniu 1.3.1. 

Grupę docelową (GD) proj. stanowią os. fizyczne zam. na obszarze woj. mazowieckiego.

2021-01-01 2022-02-28

Aktywność zawodowa drogą do 

sukcesu! 

Wsparcie obligatoryjne:

-poradnictwo/doradztwo zawodowe (w tym opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania IPD),

- szkolenia zawodowe lub  staże zawodowe

Wsparcie fakultatywne:

-realizacja wynikać będzie każdorazowo ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestników projektu

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 24 os. (13K; 11M) w wieku 15-29 lat, os. 

bierne zaw. lub bezrobotne niezarejestr.  w urzędach pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu - tzw młodzież NEET określona dla konkursu w Pddziałaniu 1.3.1. 

Grupę docelową (GD) proj. stanowią os. fizyczne zam. na obszarze woj. mazowieckiego.

2021-04-01 2022-05-31

21.
PIOTR MATYSIAK "EL 

TRANS"
ul. Garbarska 10A 21-100 Iłża 600 479 865 Nowe wyzwania!

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

2021-01-01 2022-03-31

21.
PIOTR MATYSIAK "EL 

TRANS"
ul. Garbarska 10A 21-100 Iłża 600 479 865 Z POWER'em na rynek pracy!

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.posi

adających miejsce zam. na obszarze 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)

2021-01-01 2022-06-30

22. Fundacja Razem
ul. Czesława Niemena 16

07-410 Ostrołęka
531 077 070

Dajemy młodym szansę wejścia na 

rynek pracy

Wsparcie obligatoryjne:

- doradztwo zawodowe w tym IPD,

- szkolenie zawodowe lub staże zawodowe.

Wsparcie fakultatywne:

- wsparcie psychologiczne,

- pośrednictwo pracy,

- jobcoaching

Grupa docelowa proj.: 64 os. (K39/M25) bierne zawodowo w wieku 15-29 lat z kategorii 

NEET niezarejestrowanych w PUP, które spełniają łącznie 3 warunki: nie pracują, nie 

kształcą się, nie szkolą się. Cechy GD: w GD osób z niepełnosprawnościami: 6os.(K3/M3); z 

GD wyłączone są os. należące do GD określ. dla trybu konkursow. w poddziałaniu 1.3.1; co 

najmniej 20% GD to os. o niskich kwalifikacjach i/lub os. opiekujących się dziećmi i/lub os. 

wymag. wspar. w codzienn. funkcjon., tj.13os.(K8/M5); co najmniej 40% GD to os. 

zamieszkujące (w rozum. przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społ-

gospod., tj. miastatracące funkcje - Ostrołęka: 26 os. (K16/M10).

2021-01-01 2022-06-30

Centrum Innowacji i 

Społecznej Ekonomii

ul. Marszałkowska 58/15

00-525 Warszawa
530 500 21420.



22. Fundacja Razem
ul. Czesława Niemena 16

07-410 Ostrołęka
531 077 070 Praca dla młodych w Ostrołęce

Wsparcie obligatoryjne:

- doradztwo zawodowe w tym IPD,

- szkolenie zawodowe lub staże zawodowe.

Wsparcie fakultatywne:

- wsparcie psychologiczne,

- pośrednictwo pracy,

- jobcoaching

Grupa docelowa proj.: 64 os. (K39/M25) bierne zawodowo w wieku 15-29 lat z kategorii 

NEET niezarejestrowanych w PUP, które spełniają łącznie 3 warunki: nie pracują, nie 

kształcą się, nie szkolą się. Cechy GD: w GD osób z niepełnosprawnościami: 6os.(K3/M3); z 

GD wyłączone są os. należące do GD określ. dla trybu konkursow. w poddziałaniu 1.3.1; co 

najmniej 20% GD to os. o niskich kwalifikacjach i/lub os. opiekujących się dziećmi i/lub os. 

wymag. wspar. w codzienn. funkcjon., tj.13os.(K8/M5); co najmniej 40% GD to os. 

zamieszkujące (w rozum. przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społ-

gospod., tj. miastatracące funkcje - Ostrołęka: 26 os. (K16/M10).

2021-01-01 2022-06-30

23. Certes sp. z o.o.
ul. Hafciarska 11

04-704 Warszawa
22 357 33 00

Mazowiecki Akcelerator Startu 

Zawodowego 2.0

Wsparcie obligatoryjne:

- doradztwo zawodowe w tym IPD,

- szkolenie zawodowe lub staże zawodowe.

Wsparcie fakultatywne:

Wparcie jest dostos do indywid potrzeb uczest-każda osoba otrzyma wsparcie, obejm takie formy 

pomocy, kt zostaną zidentyfik u niej, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzysk 

zatrud.

Wsp. w ramach proj. zostanie objęt. 96os (gdyż w projektach POWER 1.2 o takiej wielkości 

ma przede wszystkim doświadczenie) (od18do29r.ż, 52K,44M) - 60 biernych zaw, 24 

bezrob (w tym 5 długotrwale) niezarej w UP, należ.do gr.NEET oraz 12 tzw. "ubogich 

pracujących"/zatrudnionych na umowach krotkoterminowych oraz pracujacych w ramach 

umow cywilno-prawnych zgodnie z def. z regul konkursu - w tym 20 o niskich kwalif i 2 

niepełnospr, mieszk. w rozum. KC na terenie woj. maz w gmin miejsk Warszawa-56os i 

Radom-40 os (z wył.grupy określ. dla trybu konkurs.dział.1.3,poddział 1.3.1)

2021-01-01 2022-09-30

24.
Fundacja Rozwoju i 

Innowacji WIR

ul. Wiosenna 1,                                  

26-613 Rajec Poduchowny
500 133 504 Praca dla młodych !

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.

2021-01-01 31.06.2022

25.
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1 09-402 Płock 24 264 22 77 Szansa dla Młodych z POWER-em

Wsparcie obligatoryjne: Profesjonalne indywidualne poradnictwo z IPD oraz wysokiej jakości szkolenia 

prowadzące do nabycia kwalifikacji lub staże-3 m-ce/os

Wsparcie fakultatywne: dodatkowe wsparcie wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb IPD.

Program skierowany do 90 osób (54K i 36M) w wieku15-29 lat, które pracują lub 

zamieszkują lub uczą się na ob.woj.mazowieckiego w rozumieniu KC, w tym do 60% osób z 

grupy NEET oraz 40 % osób pracujących z wyłączeniem osób wpisujących się w grupę 

doc.określoną na poddziałania 1.3.1 POWER.

2021-05-04 2023-12-31

Młodzi Liderzy !

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej składającej się zporadnictwa/doradztwa

zawodowego, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) oraz w zależności od wskazań 

IPD - szkolenia zawodowe lub staż. Pozostałe typy

operacji mają charakter fakultatywny i ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb 

(IPD)

Projekt jest skierowany do 100 osób (60K, 40M) w wieku 15-29 lat które są bezrobotne 

niezarejestr w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób 

należących do grupy docelowej określonej dlatrybu konk w poddz 1.3.1:

40% (40 os/ 24k,16m) grupy docelowej będą stanowić osoby z miasta RADOM (zamieszk zg 

z KC), 60% z powiatu szydłowieckiego, powiatu lipskiego i powiatu przysuskiego 

2021-06-01 2022-09-30

Postaw na sukces!

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej składającej się zporadnictwa/doradztwa

zawodowego, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) oraz w zależności od wskazań 

IPD - szkolenia zawodowe lub staż. Pozostałe typy

operacji mają charakter fakultatywny i ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb 

(IPD)

Projekt jest skierowany do 100 osób (60K, 40M) w wieku 15-29 lat które są bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnością, z wyłączeniem 

osób należących do grupy docelowej

określonej dla trybu konk w poddz 1.3.1 100 osób

zamieszkujących woj. mazowieckie, w tym min. 40% to osoby zamieszkujące miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Ciechanów, Gostynin,

Pułtusk, Sierpc

Wniosek zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z 

zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO,RPO, 

o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

2021-06-01 2022-09-30

Mam POWER! - Aktywizacja 

zawodowa młodych mieszkańców 

woj. mazowieckiego

 IDENTYFIKACJA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI (indywidualne poradnictwo zawodowe z opracowaniem 

Indywidualnego Planu Działania dla każdego UP) -6h/os;

SZKOLENIA ZAWODOWE zgodne z IPD dla każdego uczestnika;

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE LUB MENTORING-4h/os; 

STAŻE ZAWODOWE trwające min. 3 m-ce;

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY - 6h/os.

zawodowego, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) oraz w zależności od wskazań 

IPD - szkolenia zawodowe lub staż. Pozostałe typy

operacji mają charakter fakultatywny i ich realizacja będzie wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb 

(IPD)

Uczestnikami będą osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące (w rozumieniu przep.Kodeksu 

Cyw.) woj. mazowieckie (powiat kozienicki lub miasto Kozienice), będące osobami.biernymi  

 niezarejestrowanymi w PUP,w tym osoby  z niepełnosprawnościami (4K/3M). Grupy 

docelowej nie stanowią os. należące do grypy docelowej określonej dla

trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.Wszyscy UP należą do os. z kategorii NEET (nie 

pracują,nie kształcą się i nie szkolą się).

Minimum 50% grupy docelowej stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów 

KC) miasta tracące funkcje (miasto Kozienice),a minimum 10 osób to mieszkańcy 

obszarówwiejskich. Min. 40% osób to osoby o niskich kwalifik.(do ISCED 3 włącznie)-

9K/11M.

2021-06-01 2022-08-31

27.

Powiat Mławski / 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Mławie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 7 

06-500 Mława
23 655 19 96 Interwencje

Realizowane będą działania dla 48 os młodych do 29 r.ż z zakresu poradnictwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy oraz instrumenty w postaci prac interwencyjnych ijednorazowych środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzedzonych szkoleniem ABC Przedsiębiorczości 

umożliwiający nabycie lub podwyższeniekompetencji przez UP.

Uczestnikami projektu będzie 48 osób młodych (27K,21M), w tym osób z 

niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie mławskim, 

w woj. mazowieckim zarejestrowane w PUP w Mławie jako bezrobotni. W tym 2 os. z 

niepełnosprawnościami (1K 1M), 8 os. długotrwale bezrobotnych (5K 3M) oraz 25os. z 

niskimi kwalifikacjami (15K 10M)

01.04.2022 31.08.2023

28.

Powiat Wołomiński / 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Wołominie

ul. Warszawska 5A, 05-200 

Wołomin
22 787 54 64/65 Aktywni młodzi powiatu mławskiego

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji 

zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 

uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku 

pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obejmujące 

kompleksowe wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz w formie 

subsydiowanego zatrudnienia - prac interwencyjnych.

Uczestnikami projektu będzie 30 osób (17 kobiet, 13 mężczyzn) młodych w wieku 18-29 lat 

bez pracy, w tym os. z niepełnospr. zarejestrowane w PUP w Wołominie jako bezrob., 

spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczest. w kształceniu i 

szkoleniu (tzw.młodzież NEET), zgodnie z def. osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

01.04.2022 31.08.2023

29.

Powiat Radomski / 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Radomiu

ul. Ks. Andrzeja Łukasika 326-612 

Radom
48 386 72 06 POWER - szansą dla młodych

W ramach projektu dla każdego z uczestników (60 osób) przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji 

zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i potencjału jak również problemów 

zawodowych danego uczestnika (IPD). Na tej podstawie PUP w Radomiu będzie realizować 

odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy 

oraz prace interwencyjne z dofinansowaniem pracodawcy przez PUP w Radomiu części wynagrodzenia 

za zatrudnienie osoby bezrobotnej przy zapewnieniu im minimum 9 miesięcznego okresu pracy.

Uczestnicy projektu to co najmniej 60 (35K i 25M) osób młodych w wieku 18-29 lat 

pozostających bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejesrtowane w PUP 

jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% to osoby, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)-zgodnie z definicją POWER 2014-2020. 

Jednocześnie projekt nie wyklucza udziału osób bezrobotnych będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy w tym os. z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale 

bezrobotne i/lub osób o niskich kwalifikacjach.

01.06.2022 31.08.2023

„INNOVASPAL”

 Ośrodek Profesjonalizacji 

Kadr Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 12

 00-561 Warszawa 41 248 15 5526.



30.

Powiat Pułtuski / 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Pułtusku

ul. Nowy Rynek 30, 6-100 Pułtusk 23 692 68 55 POWER ku przedsiębiorczości

W ramach projektu dla każdego z uczestników (14 osób), przewiduje się poradnictwo zawodowe oraz 

szkolenie ABC Przedsiębiorczości z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

wynikające z opracowanego Indywidualnego Planu Działania, po ukończeniu którego uczestnikowi 

zostanie udzielone bezzwrotne wsparciefinansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 

przypadku wystąpienia potrzeby realizacji innych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub 

kompetencji będą one sfinansowane poza projektem.

Uczestnikmi projektu będzie 14 osób (6 kobiet, 8 mężczyzn) młodych, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat z województwa mazowieckiego, pozostające 

bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku jako bezrobotne, 

spośród których co najmniej 60% będą stanowiły osoby, które nie uczestniczą w kształceniu 

i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO 

WER 2014-2020.

01.03.2022 31.08.2023

L.p. powiat
Nazwa i adres Powiatowych/ 

Miejskich Urządów Pracy 
telefon nazwa wsparcia okres realizacji 

1 białobrzeski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Białobrzegach

ul. Składowa 5

26-800 Białobrzegi

48 613 24 80

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

białobrzeskim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

2 ciechanowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Ciechanowie

ul. Sygietyńskiego 11

06-410 Ciechanów

23 673 08 70

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

ciechanowskim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

3 garwoliński

Powiatowy Urząd Pracy

w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26

08-400 Garwolin

25 685 25 00

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

garwolińskim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

4 gostyniński

Powiatowy Urząd Pracy 

w Gostyninie

ul. Płocka 66/68

09-500 Gostynin

24 269 71 59

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

gostynińskim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

5 grodziski

Powiatowy Urząd Pracy

w Grodzisku Mazowieckim

ul. Daleka 11a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

22 723 01 82
Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

grodziskim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

6 grójecki

Powiatowy Urząd Pracy 

w Grójcu

ul. Laskowa 4a

05 - 600 Grójec

48 664 80 30

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

grójeckim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

7 kozienicki

Powiatowy Urząd Pracy

W Kozienicach

 ul. Zdziczów 1

 26-900 Kozienice

 48  614 66 99

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

kozienickim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

8 legionowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Legionowie

ul. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

22 764 03 14

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

legionowskim (IV)

01.01.2021-31.12.2022

9 lipski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Lipsku

ul. Rynek 29

27-300 Lipsko

48 378 05 52

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

lipskim (IV)

01.01.2020-31.12.2022

10 łosicki

Powiatowy Urząd Pracy

w Łosicach

ul. Narutowicza 6

08–200 Łosice

833 573 330

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

łosickim (IV)

01.01.2020-31.12.2023

11 makowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Makowie Mazowieckim

ul. Przasnyska 77 B

06 - 200  Maków Mazowiecki

23 692 68 55

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

makowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2024

Beneficjenci i zakres wsparcia w ramach Działania 1.1  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój



12 miński

Powiatowy Urząd Pracy

w Mińsku Mazowieckim

ul. Przemysłowa 4

05-300 Mińsk Mazowiecki

48 617 12 88

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

mińskim (IV)

01.01.2020-31.12.2025

13 mławski

Powiatowy Urząd Pracy

w Mławie

ul. Wyspiańskiego 7

06-500 Mława

23 654 52 85

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

mławskim (IV)

01.01.2020-31.12.2026

14 nowodworski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Słowackiego 6

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 92 42

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

nowodworskim (IV)

01.01.2020-31.12.2027

15 ostrołęcki i m. Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy

w Ostrołęce

ul. 11 Listopada 68

07-410 Ostrołęka

29 760 43 83  

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

ostrołęckim i m. Ostrołęka (IV)

01.01.2020-31.12.2028

16 ostrowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 55

07-300 Ostrów Mazowiecka

29 74 533 93

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

ostrowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2029

17 otwocki

Powiatowy Urząd Pracy

w Otwocku

ul. Górna 11

05-400 Otwock

22 779 37 14

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

otwockim (IV)

01.01.2020-31.12.2030

18 piaseczyński

Powiatowy Urząd Pracy

w Piasecznie

ul. Szkolna 20

05–500 Piaseczno

22 737 62 11

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

piaseczyńskim (IV)

01.01.2020-31.12.2031

19 płocki 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Płocku

ul. Kostrogaj 1

09 - 400 Płock

24 267 46 30

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

płockim (IV)

01.01.2020-31.12.2032

20 m. Płock

Miejski Urząd Pracy

w Płocku

ul. 3 Maja 16

09–400 Płock

23  662 37 56

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w mieście  

Płock (IV)

01.01.2020-31.12.2033

21 płoński 

Powiatowy Urząd Pracy

w Płońsku

ul. Wolności 12

09-100 Płońsk

 23  662 37 56

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

płońskim (IV)

01.01.2020-31.12.2034

22 pruszkowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05 – 800 Pruszków

48   617 1288

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

pruszkowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2035

23 przasnyski

Powiatowy Urząd Pracy

w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6

06-300 Przasnysz

29 752 25 11

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

przasnyskim (IV)

01.01.2020-31.12.2036

24 przysuski

Powiatowy Urząd Pracy

w Przysusze

ul. Szkolna 7

26-400 Przysucha

48 675 27 88

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

przysuskim (IV)

01.01.2020-31.12.2037

25 pułtuski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Pułtusku

ul. Nowy Rynek 3

06-100 Pułtusk

23 692 68 55

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

pułtuskim (IV)

01.01.2020-31.12.2038

26 radomski i m. Radom

Powiatowy Urząd Pracy

w Radomiu

ul. Księdza Łukasika 3

26-612 Radom

48 386 72 06

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

radomskim i mieście Radom (IV)

01.01.2020-31.12.2039



27 siedlecki i m. Siedlce

Powiatowy Urząd Pracy

w Siedlcach

ul. K. Pułaskiego 19/21

08-110 Siedlce

25 794 38 31

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

siedleckim i mieście Siedlce (IV)

01.01.2020-31.12.2040

28 sierpecki

Powiatowy Urząd Pracy

w Sierpcu

ul. Wincentego Witosa 2

09-200 Sierpc 

24 275 41 12

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

sierpeckim (IV)

01.01.2020-31.12.2041

29 sochaczewski

Powiatowy Urząd Pracy

w Sochaczewie

ul. Kusocińskiego 11

96–500 Sochaczew

46 862 24 24

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

sochaczewskim (IV)

01.01.2020-31.12.2042

30 sokołowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski

25 781 71 31

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

sokołowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2043

31 szydłowiecki

Powiatowy Urząd Pracy 

w Szydłowcu

ul. Metalowa 7

26-500 Szydłowiec

48 617 12 88

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

szydłowieckim (IV)

01.01.2020-31.12.2044

32 m.st.Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy 

w Warszawie

ul. Grochowska 171B

04 – 110 Warszawa

22 837 70 60

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Mieście 

Stołecznym Warszawa (IV)

01.01.2020-31.12.2045

33 warszawski zachodni

Powiatowy Urząd Pracy

dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego

ul. Poznańska 131 A 

05-850 Ożarów Mazowiecki

22 725 42 91

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

warszawskim zachodnim (IV)

01.01.2020-31.12.2046

34 węgrowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Węgrowie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

23

07- 100 Węgrów

25 792 25 42

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

węgrowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2047

35 wołomiński

Powiatowy Urząd Pracy

w Wołominie

ul. Warszawska 5a

05 – 200 Wołomin

22 787-46-20

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

wołomińskim (IV)

01.01.2020-31.12.2048

36 wyszkowski

Powiatowy Urząd Pracy 

w Wyszkowie

ul. T. Kościuszki 15

07-200 Wyszków

29 74 261 66

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

wyszkowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2049

37 zwoleński

Powiatowy Urząd Pracy

w Zwoleniu 

ul. Ludowa 7

26-700 Zwoleń 

48 676 27 94

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

zwoleńskim(IV)

01.01.2020-31.12.2050

38 żuromiński

Powiatowy Urząd Pracy

w Żurominie

ul. Lidzbarska 27a

09-300 Żuromin

23 657 31 63

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

żuromińskim (IV)

01.01.2020-31.12.2051

39 żyrardowski

Powiatowy Urząd Pracy

w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

46 855 42 58

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

żyrardowskim (IV)

01.01.2020-31.12.2052


