
l.p. wnioskodawca partner tytuł projektu sygnatura wniosku (SOWA)

kwota wnioskowanego 

dofinansowania / koszt 

całkowity projektu (PLN)

liczba 

uzyskanych 

punktów

wynik oceny

wybrany do 

dofinansowania

(TAK/NIE)

uwagi

1.

MDDP spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Akademia 

Biznesu sp. k.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

nie dotyczy
ZSRK - kompleksowy program 

szkoleń
WND-POWR.02.17.00-00-0025/17-02 5 948 904,50 104,5 pozytywna TAK

2.

ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA 

AKCYJNA

ul. Żwirki i Wigury 15

81-387 Gdynia

nie dotyczy

Ogólnopolski program rozwoju 

kompetencji pracowników 

wymiaru sprawiedliwości 

WND-POWR.02.17.00-00-0024/17-01 5 999 676,78 98,5 pozytywna NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty 

przeznaczonej na 

dofinansowanie w konkursie 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

3.

Altkom Akademia S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

nie dotyczy

Nowoczesny Wymiar 

Sprawiedliwości - Akademia 

Rozwoju Kadr

WND-POWR.02.17.00-00-0023/17-01 5 997 554,20 94,5 pozytywna NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty 

przeznaczonej na 

dofinansowanie w konkursie 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

4.

WYG Consulting Sp. z .o.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa

SI-Consulting Sp. z o.o.                                        

ul. Ślężna 118                                                         

53-111 Wrocław

KOMPETENCJE - szkolenia 

wspierające wdrażanie 

Zintegrowanego Systemu 

Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla 

pracowników sądownictwa 

powszechnego oraz Ministerstwa 

Sprawiedliwości

WND-POWR.02.17.00-00-0026/17-01 5 231 499,50 92 pozytywna NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty 

przeznaczonej na 

dofinansowanie w konkursie 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

5.

KBJ Spółka Akcyjna

ul. Władysława Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z 

o.o.

ul. Jana Matejki 4

40-077 Katowice

Wzrost efektywności korzystania 

ze Zintegrowanego Systemu 

Rachunkowości i Kadr dla 

pracowników wymiaru 

sprawiedliwości

WND-POWR.02.17.00-00-0021/17-01 5 993 922,00 78,5 pozytywna NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty 

przeznaczonej na 

dofinansowanie w konkursie 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa 

powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, 

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania


