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Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 

Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego 

I RUNDA 

 

Lista projektów skierowanych do negocjacji  

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 
Numer projektu 

Obszar I – e-materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej (46 e-materiałów) 
 

1. 
Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula 
e-Materiały dla branży: audiowizualnej, poligraficznej 

POWR.02.15.00-00-3019/20 

2. 
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego 

dla obszaru I – e-materiały dla branży: audiowizualnej i poligraficznej 
POWR.02.15.00-00-3016/20 

Obszar II – e-materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej (108 e-materiałów) 

1. 
Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula 
e-Materiały dla branży: budowlanej, drzewno-meblarskiej 

POWR.02.15.00-00-3047/20 

2. 
LPE Sp. z o.o. Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - 

OBSZAR II - e-materiały dla branży budowlanej i drzewno-meblarskiej 
POWR.02.15.00-00-3057/20 

Obszar III – e-materiały dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej (34 e-materiały) 
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1. 
Eduexpert Sp. z o.o. E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: 

handlowej, ekonomiczno-administracyjnej 
POWR.02.15.00-00-3013/20 

2. 
Solwit S.A. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego - 

Obszar III dla branży: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej (34 e-
materiały). 

POWR.02.15.00-00-3022/20 

Obszar IV – e-materiały dla branży: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, teleinformatycznej (94 e-materiały) 

1. 
Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula 
e-Materiały dla branży: elektroenergetycznej, 
elektronicznomechatronicznej, teleinformatycznej 

POWR.02.15.00-00-3048/20 

2. 
IT Systems and Solutions 

Sp. z o.o. 
Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - 
OBSZAR IV - e-materiały dla branży elektroenergetycznej, 
elektronicznomechatronicznej i teleinformatycznej 

POWR.02.15.00-00-3053/20 

Obszar V –  e-materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody  (38 e-materiałów) 

1. 
Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula 
e-Materiały dla branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody 

POWR.02.15.00-00-3031/20 

2. 
Eduexpert Sp. z o.o. E - materiały do kształcenia zawodowego: Obszar V – e-materiały dla branży: 

fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody 
POWR.02.15.00-00-3011/20 

Obszar VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej (72 e-materiały) 

1. 
Englishsquare.pl Sp. z o.o. Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego -

 OBSZAR VI - e-materiały dla branży górniczo-wiertniczej, metalurgicznej 
POWR.02.15.00-00-3041/20 

2. 
GroMar Sp. z o.o. Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-

materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej 
POWR.02.15.00-00-3056/20 

Obszar VII – e-materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej (40 e-materiałów) 

1. Akademia Finansów i Biznesu e-Materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej POWR.02.15.00-00-3049/20 
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Vistula 

2. 
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego 

dla obszaru VII – e-materiały dla branży: hotelarsko-gastronomiczno-
turystycznej i spożywczej 

POWR.02.15.00-00-3017/20 

Obszar VIII – e-materiały dla branży: ceramiczno-szklarskiej, chemicznej (31 e-materiałów) 

1. 
Octopus VR Sp. z o.o. Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - 

OBSZAR VIII - e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej 
POWR.02.15.00-00-3039/20 

2. 
GroMar Sp. z o.o. Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VIII – e-

materiały dla branży: ceramiczno-szklarskiej i chemicznej 
POWR.02.15.00-00-3058/20 

Obszar IX – e-materiały dla branży: motoryzacyjnej, mechanicznej, mechaniki precyzyjnej (63 e-materiały) 

1. 
Englishsquare.pl Sp. z o.o. Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego -

 OBSZAR IX – e-materiały dla branży motoryzacyjnej, mechanicznej i 
mechaniki precyzyjnej 

POWR.02.15.00-00-3043/20 

2. 
Solwit S.A. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego - 

Obszar IX dla branży: motoryzacyjnej, mechanicznej, mechaniki precyzyjnej 
(63 e-materiały). 

POWR.02.15.00-00-3026/20 

Obszar X – e-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia (94 e-materiały) 

1. 
Politechnika Łódzka E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony 

bezpieczeństwa osób i mienia 
POWR.02.15.00-00-3051/20 

2. 
Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula 
e-Materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony 
bezpieczeństwa osób i mienia 

POWR.02.15.00-00-3052/20 

Obszar XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej, leśnej (72 e-materiały) 

1. CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego POWR.02.15.00-00-3018/20 
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dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i 
leśnej 

2. 
Akademia Finansów i Biznesu 

Vistula 
e-Materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej, leśnej 

POWR.02.15.00-00-3033/20 

Obszar XII – e-materiały dla branży: spedycyjno-logistycznej, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego 
(76 e-materiałów) 

1. 
Englishsquare.pl Sp. z o.o. Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - 

OBSZAR XII - e-materiały dla branży spedycyjno-logistycznej, transportu 
drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego 

POWR.02.15.00-00-3035/20 

2. 
Eduexpert Sp. z o.o. E-materiały do kształcenia zawodowego:Obszar XII – e-materiały dla branży: 

spedycyjno-logistycznej, transportu drogowego, transportu kolejowego, 
transportu lotniczego 

POWR.02.15.00-00-3012/20 

Obszar XIII – e-materiały dla branży: rybackiej, transportu wodnego (32 e-materiały) 

1. 
Englishsquare.pl Sp. z o.o. Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - 

OBSZAR XIII - e-materiały dla branży rybackiej, transportu wodnego 
POWR.02.15.00-00-3036/20 

2. 
4 SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Opracowanie 32 e-materiałów do kształcenia zawodowego: branża rybacka i 

transport wodny (obszar XIII) 
POWR.02.15.00-00-3072/20 


