
Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
Wartość projektu 

(PLN)

Liczba 

uzyskanych 

punktów

Wartość 

wskażnika 

produktu

Wybrany do 

dofinansowania

1 Learnetic SA

Zwiększenie wykorzystywania przez szkoły i placówki 

oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów 

wspierających proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie 

kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do 

poruszania się na rynku pracy, poprzez  opracowanie 750 e-

materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do 

kształcenia ogólnego w szkołach kończących się egzaminem 

maturalnym, w zakresie historii sztuki, historii muzyki, 

języka łacińskiego i kultury antycznej (zakres rozszerzony) 

oraz wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 1).

16 298 975,00 119 750 TAK

2
"ONLINE-SKILLS" 

Sp. z o. o.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w 

zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i 

kultury antycznej - zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze - 

zakres podstawowy (Grupa 1)

14 851 019,26 109 750 NIE

3 Politechnika Łódzka

Grupa 1. E-materiały dydaktyczne do istorii sztuki i do 

historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – 

zakres rozszerzony, wiedza o kulturze – zakres podstawowy

16 365 855,00 106 750 NIE

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
Wartość projektu 

(PLN)
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uzyskanych 
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wskaźnika 
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Wybrany do 

dofinansowania

1
"ONLINE-SKILLS" Sp. z 

o. o.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie 

edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)
2 988 015,67 120 (*) 310 TAK

2 Politechnika Łódzka
Grupa 2. E-materiały dydaktyczne zawierające treści w zakresie 

edukacji artystycznej: muzyki i plastyki
2 915 434,00 120 (*) 250 NIE

3 Learnetic SA

Zwiększenie wykorzystywania przez szkoły i placówki oświatowe 

zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających 

proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kluczowych 

kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy, poprzez  opracowanie 250 e-materiałów dydaktycznych 

zawierających treści w zakresie edukacji artystycznej dla uczniów i 

nauczycieli do kształcenia ogólnego na II i III etapie edukacyjnym, 

w zakresie muzyki i plastyki. (Grupa 2).

2 997 187,50 119 250 NIE

4 Contentplus.pl
(Typ 2) Opracowanie i udostępnienie e-materiałów do kształcenia 

ogólnego z zakresu edukacji artystycznej tj. muzyki i plastyki.
2 504 815,00 115,5 250 NIE

Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.00-004/16  pn. Tworzenie e-

materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych 

uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

GRUPA I E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

PRÓG WYCZERPANIA ALOKACJI W I GRUPIE E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (16 500 000,00 PLN)

GRUPA II E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

PRÓG WYCZERPANIA ALOKACJI W II GRUPIE E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (3 000 000,00 PLN)

(*) W przypadku II grupy e-materiałów z uwagi na taką samą liczbę przyznanych przez ekspertów punktów zastosowano Procedurę postępowania

dotyczącą wyłonienia do dofinansowania projektu w przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów. W omawianym 

przypadku zgodnie z pkt 1 Procedury, do dofinansowania wybrano projekt, w którym wskazano wskaźnik przyczyniający się w większym stopniu do realizacji 

celów programu.
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1 Eduexpert Sp. z o.o.
E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia 

ogólnego dla grupy nr 4
399 968,75 99 100 TAK

2
"ONLINE-SKILLS" Sp. z 

o. o.

E-materiały dydaktyczne - audiobooki - 10 obszarów tematycznych 

(Grupa 4)
396 090,00 78 100 NIE

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
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1 Learnetic SA

Zwiększenie wykorzystywania przez szkoły i placówki oświatowe 

zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających 

proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kluczowych 

kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 

pracy, poprzez  opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych dla 

uczniów i nauczycieli do kształcenia ogólnego na wszystkich 

etapach edukacyjnych, dotyczących 10 obszarów tematycznych 

(matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, 

przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle 

krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na lekcji. 

(Grupa 5)

2 409 537,50 110 150 TAK

2 Contentplus.pl

(Typ 5) Opracowanie i udostępnienie e-materiałów dydaktycznych 

dotyczących 10 obszarów tematycznych (matematyka, 

informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język 

polski, historia, wiedza o społeczeństwie).

1 996 992,00 105,5 150 NIE

3 Politechnika Łódzka
Grupa 5. E-materiały dydaktyczne: filmy edukacyjne do 10 

obszarów tematycznych.
2 375 670,00 97,5 150 NIE

PRÓG WYCZERPANIA ALOKACJI W V GRUPIE E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (2 412 701 PLN)

GRUPA III E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Żaden projekt nie spełnił kryteriów dostępu lub kryteriów horyzontalnych lub nie uzyskały minimum 60% punktów we wszystkich kryteriach 

merytorycznych u obu ekspertów w danym obszarze

GRUPA IV E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

PRÓG WYCZERPANIA ALOKACJI W IV GRUPIE E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (400 000,00 PLN)

GRUPA V E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH


