
LP Numer wniosku w LSI 2014 Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu

Data wybrania 

projektu do 

dofinansowania 

 Całkowita wartość 

projektu 

 Kwota przyznanego  

dofinansowania 

Kwota przyznanego 

EFS

Liczba 

uzyskanych 

punktów

Wynik oceny

1 RPZP.08.10.00-32-K001/17
AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-

DATABASE MARKETING

50 i więcej powodów, dla których warto 

obsługiwać komputer
30.08.2017 r.              974 070,00 zł 876 663,00 zł                          827 959,50 zł 135 Pozytywny

2 RPZP.08.10.00-32-K002/17 TRUSTCON SP. Z O. O.

Budowa społeczeństwa informacyjnego wśród 

mieszkańców 

województwazachodniopomorskiego w wieku 50 

lat i więcej

25.01.2018 r.           1 993 680,00 zł           1 794 312,00 zł           1 694 628,00 zł 135
 Pozytywny - projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 

3 RPZP.08.10.00-32-K009/17

FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI 

ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ ORAZ 

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VIA

Akcja cyfryzacja - szkolenia komputerowe z 

certyfikatem ECDL Profile dla mieszkańców 

województwa zachodniopomorskiego w wieku 50 

lat i więcej

30.08.2017 r.           1 448 832,00 zł           1 303 948,80 zł           1 231 507,20 zł 135
Pozytywny - Rezygnacja z podpisania umowy przez 

Wnioskodawcę

4 RPZP.08.10.00-32-K014/17
CENTRUM INNOWACYJNEGO BIZNESU 

TOMASZ OSAK
KLIK - Zachodniopomorskie - KLIK_2.0 25.01.2018 r.              473 362,50 zł              426 026,25 zł              402 358,12 zł 135

 Pozytywny - projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 

5 RPZP.08.10.00-32-K018/17
SOFTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

E-kompetentni - szkolenia komputerowe dla 

mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej

30.08.2017 r.           1 938 480,00 zł           1 744 632,00 zł           1 647 708,00 zł 135 Pozytywny

6 RPZP.08.10.00-32-K047/17

BBA TRANSPORT SYSTEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Cyfrowe okno na świat - szkolenia komputerowe 

dla dorosłych mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego

30.08.2017 r.           1 007 150,00 zł              906 435,00 zł              856 077,50 zł 135 Pozytywny

7 RPZP.08.10.00-32-K048/17

BBA OFFICE SYSTEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Komputerowy skok wzwyż - szkolenia ECDL dla 

osób dorosłych
30.08.2017 r.              988 040,00 zł              889 236,00 zł              839 834,00 zł 135 Pozytywny

8 RPZP.08.10.00-32-K054/17
EURO-CAPITAL DORADZTWO 

GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI

Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w 

wieku 50+
30.08.2017 r.           1 035 262,50 zł              930 192,50 zł              879 973,12 zł 135 Pozytywny

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 (nabór numer RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 z dnia 

28.02.2017 r.) dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – 

komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej oraz w wyniku uwolnienia 

środków z powodu rezygnacji z podpisania umowy przez Wnioskodawcę 



9 RPZP.08.10.00-32-K068/17 IT RENT MARCIN TRZCIŃSKI
ECDL 50+. Szkolenia komputerowe dla osób po 50 

roku życia.
30.08.2017 r.              451 485,00 zł              406 336,50 zł              383 762,25 zł 135 Pozytywny

10 RPZP.08.10.00-32-K071/17
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA 

MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA
Kwalifikacje językowe - mam je! 30.08.2017 r.           1 029 036,00 zł              926 132,40 zł              874 680,60 zł 135 Pozytywny

11 RPZP.08.10.00-32-K100/17
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-

Jurkiewicz
Akademia kompetencji cyfrowych 30.08.2017 r.              468 300,00 zł              421 470,00 zł              398 055,00 zł 135 Pozytywny

12 RPZP.08.10.00-32-K050/17 NETBUD TOMASZ OSTATEK Przełącz się na komputer 50+ 25.01.2018 r. 1 007 150,00 zł                       906 435,00 zł              856 077,50 zł 132

 Pozytywny - projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 

oraz uwolnienia środków z powodu rezygnacji z 

podpisania umowy przez Wnioskodawcę 

13 RPZP.08.10.00-32-K105/17
OPEN EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Język i komputery - Zachodniopomorskie Stery! 25.01.2018 r.              445 022,70 zł              400 520,43 zł              378 269,30 zł 132

 Pozytywny - projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 

oraz uwolnienia środków z powodu rezygnacji z 

podpisania umowy przez Wnioskodawcę 

14 RPZP.08.10.00-32-K008/17
FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI 

ŻYCIA OD-NOWA

Po 50 roku życia klikanie - z nami to nie jest 

wielkie wyzwanie!
30.08.2017 r.           1 033 450,00 zł 930 105,00 zł                          878 432,50 zł 131

Pozytywny - Rezygnacja z podpisania umowy przez 

Wnioskodawcę

15 RPZP.08.10.00-32-K012/17
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI 

POLIGLOTUS TOMASZ GÓRSKI

Pomorze Zachodnie - w obcym języku i przez 

komputer swobodnie
-           1 978 338,20 zł           1 780 504,38 zł           1 681 587,47 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

16 RPZP.08.10.00-32-K016/17 INFORMEG KONRAD SKAWIŃSKI Z językiem angielskim łatwiej w życiu. -              980 510,40 zł              882 459,36 zł              833 433,84 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

17 RPZP.08.10.00-32-K025/17 OPEN MIND MARCIN MIŚNIAKIEWICZ
LINGUA ALIENA - kursy języków obcych z 

międzynarodowym certyfikatem
-              935 602,50 zł              842 042,24 zł              795 262,12 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

18 RPZP.08.10.00-32-K035/17 PAWEŁ TRUSZKIEWICZ
Na Językach - szkolenia językowe dla 

mieszkańców Zachodniopomorskiego
-           1 874 880,00 zł           1 687 392,00 zł           1 593 648,00 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

19 RPZP.08.10.00-32-K040/17
PROFI BIZNES GROUP SYLWIA KARINA 

MAJEWSKA
Akademia informatyczna osób dorosłych. 30.08.2017 r.              452 700,00 zł              407 340,00 zł              384 795,00 zł 130 Pozytywny



20 RPZP.08.10.00-32-K042/17 Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak

Doskonalenie umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim wśród dorosłych

mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego.

- 388 587,60 349 728,84 zł                          330 299,46 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

21 RPZP.08.10.00-32-K053/17
TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I 

BIZNES HUBERT TEICHERT
Laboratorium kompetencji językowych -              326 342,60 zł              293 708,34 zł              277 391,21 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

22 RPZP.08.10.00-32-K055/17 INFOS TOMASZ ŻUREK
Certyfikuj swoje kompetencje w 

Zachodniopomorskim
30.08.2017 r.              468 500,00 zł              421 650,00 zł              398 225,00 zł 130 Pozytywny

23 RPZP.08.10.00-32-K056/17 OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o. Czas na kwalifikacje językowe -           2 162 485,38 zł           1 946 236,83 zł           1 838 112,57 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

24 RPZP.08.10.00-32-K077/17 Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Zachodniopomorska Akademia Umiejętności 

Językowych 
-           1 004 122,00 zł              903 709,80 zł              853 503,70 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

25 RPZP.08.10.00-32-K083/17 PC Open Sp. z o.o. E-kompetentni. 30.08.2017 r.              830 625,00 zł 747 562,50 zł                          706 031,25 zł 130 Pozytywny

26 RPZP.08.10.00-32-K089/17

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI 

ŁUKASZ DYMEK

Prosta sprawa - ICT to podstawa! - 956 175,00 860 557,50 zł                          812 748,75 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

27 RPZP.08.10.00-32-K091/17 PROGRES EWA DYMEK
Zachodniopomorska @kademia Kompetencji 

Komputerowych
30.08.2017 r.              376 675,00 zł              339 007,50 zł              320 173,75 zł 130 Pozytywny

28 RPZP.08.10.00-32-K099/17
Eturia Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

E-kompetencje dla osób dorosłych z terenu 

województwa zachodniopomorskiego.
-              430 200,00 zł              387 180,00 zł              365 670,00 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

29 RPZP.08.10.00-32-K102/17

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA 

KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nowa Perspektywa - cyfrowe i językowe 

kompetencje drogą do aktywizacji zawodowej 

osób z województwa zachodniopomorskiego!

-           1 999 656,00 zł           1 799 690,40 zł           1 699 707,60 zł 130

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

30 RPZP.08.10.00-32-K103/17 CADSOFT Tomasz Grzyb Akademia Kompetencji Kluczowych 30.08.2017 r.           1 947 688,76 zł           1 752 498,76 zł           1 655 535,44 zł 130 Pozytywny



31 RPZP.08.10.00-32-K087/17 FUNDACJA "EDUKATIO" Czas na nowe kompetencje kluczowe! -              764 840,90 zł              687 590,90 zł              650 114,76 zł 129

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

32 RPZP.08.10.00-32-K043/17
WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI 

EUROPEJSKIEJ w SZCZECINIE

Pracownik przyszłości! Szkolenia ICT oraz języki 

obce dla osób powyżej 50 roku życia!
- 906 125,00 zł                          815 408,00 zł              770 206,25 zł 129

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

33 RPZP.08.10.00-32-K013/17 4AM GROUP MAREK BIERNAT Kluczowe kompetencje, ważne jak referencje. -              820 800,00 zł              738 720,00 zł              697 680,00 zł 129

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

34 RPZP.08.10.00-32-K020/17 PRETENDER ADRIAN WRONKA
Dopasuj się do potrzeb zachodniopomorskiego 

rynku pracy-naucz się języka niemieckiego
-              910 062,00 zł              819 055,00 zł              773 552,70 zł 127

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

35 RPZP.08.10.00-32-K034/17
AGENCJA ROZWOJU METROPOLII 

SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.
Zachodniopomorska Akademia ICT -              396 600,00 zł              356 940,00 zł              337 110,00 zł 127

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

36 RPZP.08.10.00-32-K003/17
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWO-

DORADCZYCH JAKUB SZPON

Szkolenia IT oparte na standardzie DIGCOMP dla 

mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.
-              832 793,75 zł              748 793,75 zł              707 874,68 zł 127

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

37 RPZP.08.10.00-32-K033/17

INSTYTUT ORGANIZACJI 

PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK 

INFORMACYJNYCH INBIT SP. Z O.O.

Certyfikowane szkolenia językowe. -              592 583,46 zł              533 325,11 zł              503 695,94 zł 127

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

38 RPZP.08.10.00-32-K037/17
PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Komputer bez strachu i tajemnic - wsparcie 

rozwoju kompetencji TIK osób w wieku 50+
-              477 812,50 zł              430 031,25 zł              406 140,62 zł 126

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

39 RPZP.08.10.00-32-K072/17 CONSULTORIS.PL TOMASZ ORDYSIŃSKI
Pracownik mobilny! Szkolenia komputerowe da 

osób powyżej 50 roku życia
-              576 037,50 zł              518 247,00 zł              489 631,87 zł 126

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

40 RPZP.08.10.00-32-K059/17
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Podnosimy kwalifikacje cyfrowe! -              430 657,50 zł              387 591,75 zł              366 058,87 zł 126

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

41 RPZP.08.10.00-32-K064/17 BUTTERFLY CONSULTING SP. Z O.O
Zachodniopomorska Akademia Kluczowych 

Kompetencji
-              777 500,00 zł              699 750,00 zł              660 875,00 zł 124

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 



42 RPZP.08.10.00-32-K015/17
DAILY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Język angielski - kluczem do sukcesu -              931 801,20 zł              838 621,08 zł              792 031,02 zł 124

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

43 RPZP.08.10.00-32-K086/17 Fundacja Green Europe Motywacje na edukację -              810 149,49 zł              729 134,54 zł              688 627,07 zł 124

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

44 RPZP.08.10.00-32-K021/17 MULTI-PROFIT ROBERT TOMCZYK
Szkolenia komputerowe dla osób z województwa 

zachodniopomorskiego
-              566 550,00 zł              509 895,00 zł              481 567,50 zł 124

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

45 RPZP.08.10.00-32-K023/17
„INTERLOGOS" S.C. ANNA OLEJNICZAK, 

JAROSŁAW OLEJNICZAK

Kompetencje językowe i cyfrowe dla rynku pracy - 

szkolenia dla osób z niskimi kwalifikacjami z 

powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego.

-           1 232 421,49 zł           1 097 421,49 zł           1 047 558,26 zł 124

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

46 RPZP.08.10.00-32-K036/17 FUNDACJA IT
Kompetencje w zakresie technologii 

informatycznych.
-              437 700,00 zł              392 340,00 zł              372 045,00 zł 123

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

47 RPZP.08.10.00-32-K080/17 cloud IT Services&Support Paweł Mudryk

Zachodniopomorska Akademia Umiejętności 

Komputerowych - projekt szkoleniowy dla osób w 

wieku 50+

- 854 100,00 zł                          768 690,00 zł              725 985,00 zł 123

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

48 RPZP.08.10.00-32-K063/17
PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA 

AKCYJNA
Certyfikowane kompetencje komputerowe II -              965 000,00 zł              868 500,00 zł              820 250,00 zł 123

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

49 RPZP.08.10.00-32-K010/17 ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL Z językiem angielskim łatwiej na rynku pracy -              867 144,30 zł              780 429,87 zł              737 072,66 zł 121

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

50 RPZP.08.10.00-32-K058/17
EUROPEJSKIE CENTRUM ANALITYCZNO 

PROJEKTOWE ADRIAN KARPOWICZ
Era kluczowych kwalifikacji -           1 863 163,86 zł           1 676 847,47 zł           1 583 689,28 zł 121

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

51 RPZP.08.10.00-32-K104/17 HUMANEO Akademia umiejętności komputerowych -              831 750,00 zł              748 575,00 zł              706 987,50 zł 121

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

52 RPZP.08.10.00-32-K019/17
TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK 

TOMCZYK

Wzmocnij swój potencjał - zdobądź kwalifikacje z 

języka angielskiego
-              800 073,60 zł              720 065,60 zł              680 062,56 zł 121

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej , jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 



53 RPZP.08.10.00-32-K090/17
EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Języki przepustką do kariery! -              916 500,00 zł              824 850,00 zł              779 025,00 zł 120

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

54 RPZP.08.10.00-32-K032/17 Wojciech Karol Górecki - Szkolenia.pl
Certyfikowane kwalifikacje informatyczne osób 

dorosłych
-              437 700,00 zł              392 340,00 zł              372 045,00 zł 120

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

55 RPZP.08.10.00-32-K075/17
Zachodniopomorska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa

Kompetencje informatyczne - kluczem do sukcesu 

II
-              525 000,00 zł              472 500,00 zł              446 250,00 zł 120

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

56 RPZP.08.10.00-32-K088/17
POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z O.O.

Guten Tag, good morning, klik-klik - ważne 

kompetencje w mig!
-              832 686,16 zł              749 417,53 zł              707 783,23 zł 119

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

57 RPZP.08.10.00-32-K017/17 MW CONSULTING MICHAŁ WASYLKO
LEVEL UP II - profesjonalne kursy języka 

angielskiego z certyfikatem
-              718 569,00 zł              646 712,10 zł              610 783,65 zł 118

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

58 RPZP.08.10.00-32-K005/17 FUNDACJA "MAMY PRAWA" Z nami klikanie to żadne wyzwanie! -              890 820,00 zł              801 738,00 zł              757 197,00 zł 118

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

59 RPZP.08.10.00-32-K022/17
MDG DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z 

O.O.

Mistrzowie klawiatury - bezpłatne szkolenia 

komputerowe dla osób dorosłych z województwa 

zachodniopomorskiego

-              988 040,00 zł              889 236,00 zł              839 834,00 zł 118

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

60 RPZP.08.10.00-32-K097/17 INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.
Zachodniopomorska cyfrowa wieś ze standardem 

DIGCOMP
-              370 620,00 zł              333 536,00 zł              315 027,00 zł 117

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

61 RPZP.08.10.00-32-K004/17
DORADZTWO SPOŁECZNE I 

GOSPODARCZE KRZYSZTOF BONDYRA
Kompetencje cyfrowe dla osób 50+ -              524 750,00 zł              472 190,00 zł              446 037,50 zł 115

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

62 RPZP.08.10.00-32-K031/17
Szczeciński Park Naukowo - 

Technologiczny Sp. z o.o.
Zacznij żyć online po 50-tce. -              502 914,18 zł              442 282,83 zł              427 477,05 zł 115

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

63 RPZP.08.10.00-32-K085/17

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA 

DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Komputer bez tajemnic -              380 430,00 zł              342 387,00 zł              323 365,50 zł 115

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 



64 RPZP.08.10.00-32-K024/17
GOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JĘZYKI OBCE DLA DOROSŁYCH -              620 424,00 zł              558 344,00 zł              527 360,40 zł 112

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

65 RPZP.08.10.00-32-K092/17
TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki -           1 034 196,00 zł              930 776,40 zł              879 066,60 zł 111

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

66 RPZP.08.10.00-32-K052/17
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI 

WDROŻEŃ "AYA" SP. Z O.O.

Kompetencje językowe i informatyczne-wsparcie 

szkoleniowe dla dwóch grup mieszkańców 

podregionu koszalińskiego - zarówno dla osób z 

wykształceniem średnim jak i osób powyżej 50 

roku życia

-              565 739,46 zł              506 429,46 zł              480 878,54 zł 110

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

67 RPZP.08.10.00-32-K026/17

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO I EDUKACJI 

"SYNERGIA"

Kierunek na ICT -              409 470,00 zł              368 120,00 zł              348 049,50 zł 110

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

68 RPZP.08.10.00-32-K074/17 PÓŁNOCNY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
Kompetencje Cyfrowe niezbędne na rynku pracy 

woj. zachodniopomorskiego
-              584 125,00 zł              525 712,50 zł              496 506,25 zł 109

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

69 RPZP.08.10.00-32-K007/17 Akademia Morska w Szczecinie

AKADEMIA JĘZYKOWA – Kursy języka 

angielskiego i niemieckiego z międzynarodowym 

certyfikatem

-              499 182,00 zł              449 263,80 zł              424 304,70 zł 108

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

70 RPZP.08.10.00-32-K057/17 SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
E-umiejętności potwierdzone certyfikatem ECDL 

Profile DIGCOMP
-              442 582,00 zł              398 323,80 zł              376 194,70 zł 107

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

71 RPZP.08.10.00-32-K084/17
ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA 

DORADCZA DANIEL OWCZAREK
NIE-obce języki - nowe możliwości -              386 278,74 zł              347 650,83 zł              328 336,93 zł 104

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

72 RPZP.08.10.00-32-K046/17
SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowe kompetencje: TIK i język obcy -              484 731,89 zł              436 258,70 zł              412 022,11 zł 102

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

73 RPZP.08.10.00-32-K028/17
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO
Język obcy - nie taki obcy -              357 886,20 zł              322 097,58 zł              304 203,27 zł 100

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 

74 RPZP.08.10.00-32-K061/17 LEAN TECH ROBERT MARKOWIAK Języki obce oswajamy, na rynku szansę mamy -              799 121,10 zł              719 208,99 zł              679 252,94 zł 91

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 



75 RPZP.08.10.00-32-K039/17
Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania 

sp. z o. o.

Akademia Cyfrowych Kompetencji dla osób o 

niskich kwalifikacjach
-              194 880,00 zł              175 392,00 zł              165 648,00 zł 79

 Negatywny, projekt uzyskał wymaganą liczbę 

punktów, jednak kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza 

na wybranie go do dofinansowania 


