
 

 

 

 

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów 

w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Podziałania 8.1.2 

 

 

L. p. Numer SIMIK Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 
Średnia 

punktów 

 

Wynik oceny 

merytorycznej 

1. 
WND-POKL.08.01.02-24-

007/08 

Combidata Poland  

Sp. z o.o. w Sopocie 

Zawód informatyka dla 

osób odchodzących  

z rolnictwa 

90 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

2. 
WND-POKL.08.01.02-24-

012/08 

CTC Polska Sp. z o.o.  

w Warszawie 

Impuls do zmian. 

Partnerstwo lokalne dla 

rozwoju gospodarczego 

Powiatu Wodzisławskiego 

90 

     

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

3. 
WND-POKL.08.01.02-24-

014/08 

Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Nauk 

Społecznych im. ks. Emila 

Szramka  

w Tychach 

Od badania do działania. 

Analiza trendów 

rozwojowych i zmian 

gospodarczych w obszarze 

Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego 

85,5 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

4. 
WND-POKL.08.01.02-24-

009/08 

Combidata Poland  

Sp. z o.o. w Sopocie 

W turystyce moja 

przyszłość 
84,5 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 



 

5. 
WND-POKL.08.01.02-24-

020/08 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Cieszynie 

CBRG – Cieszyński 

Barometr Rozwoju 

Gospodarczego 

84,5 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

6. 
WND-POKL.08.01.02-24-

002/08 

Politechnika 

Częstochowska  

w Częstochowie 

Inżynier Przyszłości – 

badania i analizy 

kierunków rozwoju kadr 

inżynierskich w 

perspektywie zmian w 

strukturze gospodarki 

województwa śląskiego 

84 

 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

7. 
WND-POKL.08.01.02-24-

025/08 

Instytut Badań nad 

Demokracją i 

Przedsiębiorstwem 

Prywatnym  

w Warszawie 

Praca wysokiej jakości 

(PWJ). System 

identyfikacji dziedzin o 

dużych potencjałach 

wzrostu zatrudnienia 

wysokiej jakości w woj. 

śląskim. Mechanizmy, 

instrumenty i rozwiązania 

82,5 

 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

8. 
WND-POKL.08.01.02-24-

057/08 

Centrum 

Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o. w Chorzowie 

Partnerstwo, kreatywność  i 

kompetencje dźwignią 

zmian w mieście 

postindustrialnym. Od 

badania do działania 

81,5 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

9. 
WND-POKL.08.01.02-24-

024/08 

Dom Szkoleń  

i Doradztwa  

w Krakowie 

Akademia Kompetencji 

Sprzedażowych 

 

79,5 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 



 

10. 
WND-POKL.08.01.02-24-

008/08 

Instytut Turystyki  

Sp. z o.o. w Krakowie  

Prognozy rozwoju oraz 

oddziaływania turystyki na 

rynek pracy oraz 

modernizację 

przedsiębiorstw 

województwa śląskiego 

77,5 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

11. 
WND-POKL.08.01.02-24-

035/08 

Agencja Rozwoju 

Lokalnego S.A. 

w Jaworznie 

Partnerstwo – Wiedza – 

Rozwój – program 

kompleksowego 

przygotowania gminy 

Jaworzno do zarządzania 

zmianą gospodarczą 

77,5 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

12. 
WND-POKL.08.01.02-24-

058/08 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Siemianowicach Śląskich 
Start z Siemianowic 72 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

13. 
WND-POKL.08.01.02-24-

005/08 

Business Information 

Solutions Sp. z o.o.  

w Krakowie  

Badanie trendów 

rozwojowych w woj. 

śląskim poprzez 

wyznaczenie ośrodków 

wzrostu i obszarów 

stagnacji 

72 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

14. 
WND-POKL.08.01.02-24-

034/08 

Stowarzyszenie B-4  

w Rzeszowie 
Nowa rola 71 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w części 

3.5 wniosku) 



 

15. 
WND-POKL.08.01.02-24-

045/08 

Stowarzyszenie "Miasta w 

Internecie"  

w Tarnowie 

ISilesia - Śląskie 

Partnerstwo dla eRozwoju 
71 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w części IV 

wniosku) 

16. 
WND-POKL.08.01.02-24-

018/08 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego  

w Katowicach  

Nowy zawód 70 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

17. 
WND-POKL.08.01.02-24-

023/08 

Faber Consulting  

Sp. z o.o. w Toruniu 

Nowa praca, lepsze życie! 

– wsparcie pracowników 

zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach 

przechodzących procesy 

adaptacyjne i 

modernizacyjne z 

województwa śląskiego 

69 

 

 

pozytywny 
(uzyskał dofinansowanie) 

18. 
WND-POKL.08.01.02-24-

003/08 

Europejska Grupa 

Doradcza Sp. z o.o.  

w Katowicach 

Certyfikacja kompetencji 

personelu szansą dla 

pracowników zagrożonych 

procesami 

restrukturyzacyjnymi 

69 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.1, 3.3 wniosku) 

19. 
WND-POKL.08.01.02-24-

056/08 

Górnośląska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A. w Katowicach 

Zmiana tu i teraz 69 

 

negatywny * 
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w części IV 

wniosku) 



 

20. 
WND-POKL.08.01.02-24-

043/08 

Styl - Ośrodek 

Szkoleniowy - Jolanta 

Mierzejewska  

w Sosnowcu 

Nowy zawód - lepsza 

przyszłość - kursy 

fryzjerstwa, wizażu i 

kosmetyki dla 

mieszkańców woj. 

Śląskiego 

68,5 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.1, 3.2 wniosku) 

21. 
WND-POKL.08.01.02-24-

010/08 

Centrum Europejskie 

Zrównoważonego 

Rozwoju we Wrocławiu 

Agroturystyka szansą na 

odejście z rolnictwa dla 

osób z terenów wiejskich 

byłego województwa 

bielskiego 

66 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w części IV 

wniosku) 

22. 
WND-POKL.08.01.02-24-

044/08 

EURO QUORUM  

Sp. z o.o.  

w Gliwicach 

Mieszkam zdrowo, pracuję 

zawodowo - aktywizacja 

kobiet z terenów wiejskich 

65 

 

negatywny * 
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.2, 3.3 wniosku) 

23. 
WND-POKL.08.01.02-24-

046/08 

L.GRANT POLSKA 

Albert Binda  

w Katowicach 

Ludzie w centrum zmian - 

kampania informacyjna 

promująca zarządzanie 

zmianami w oparciu o 

kapitał ludzki 

63,5 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.3, 3.5 oraz w części IV 

wniosku) 

24. 
WND-POKL.08.01.02-24-

041/08 

Grupa Edukacyjno 

Szkoleniowa "Sokrates"  

w Bytomiu 

Nowoczesny handlowiec - 

zawód na nowe czasy 
63 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w części 

3.2 wniosku) 



 

25. 
WND-POKL.08.01.02-24-

037/08 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Rynku Pracy  

S-to-S w Warszawie 

ES-KADRA 63 

negatywny * 
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.3 oraz w części IV wniosku) 

26. 
WND-POKL.08.01.02-24-

027/08 

Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna  

we Wrocławiu 

Wsparcie procesu 

odchodzących z rolnictwa 

do zawodów poza 

rolniczych. Kurs w 

zawodzie pamiątkarz i 

wytwórca produktu 

regionalnego 

62,5 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w części 

3.2, 3.3 wniosku) 

27. 
WND-POKL.08.01.02-24-

051/08 

Górnośląska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A. w Katowicach 

Liderzy zmian - cykl 

spotkań informacyjnych dla 

firm w okresie zmian 

61 

 

negatywny * 
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.3 oraz w części IV wniosku) 

28. 
WND-POKL.08.01.02-24-

029/08 

ASM-Centrum Badań i 

Analiz Rynku Sp. z o.o.  

w Kutnie 

Aktualny i przyszły profil 

gospodarczy województwa 

śląskiego 

61 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.3 wniosku) 

29. 
WND-POKL.08.01.02-24-

017/08 

Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" Sp. z o.o.  

w Rudzie Śląskiej 

Śląskie oblicze 

innowacyjności 
60,5 

negatywny * 
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.1, 3.3 oraz w części IV 

wniosku) 



 

30. 
WND-POKL.08.01.02-24-

030/08 

Niepubliczna Placówka 

Kształcenia Kursowego 

"KURSANT"  

w Nakle Śląskim 

Wiedza, umiejętności 

praktyczne i motywacja - 

droga do zmiany zawodu 

60,5 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.2, 3.3, 3.4 wniosku) 

31. 
WND-POKL.08.01.02-24-

011/08 

Business Center 1  

Anna Kępka 

w Katowicach 

Partnerstwo na rzecz 

adaptacyjności 
60,5 

 

negatywny * 
(nie uzyskał wymaganej ilości 

minimum 60% pkt. w  części 

3.2 wniosku) 

32. 
WND-POKL.08.01.02-24-

054/08 

O.K. Centrum Języków 

Obcych Sp. z o.o.  

w Lublinie 

Nowy zawód - nowa 

perspektywa 
58 

 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt.  oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.2, 3.3 

wniosku) 

33. 
WND-POKL.08.01.02-24-

031/08 

In Group Doradztwo i 

Szkolenia Małgorzata 

Dworzańska, Dagmara 

Lewicka s.c.  

w Krakowie 

Usługi okołobiznesowe 

narzędziem wspierania 

rozwoju sektora MŚP 

56,5 

negatywny  
(nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3, 3.4 oraz 

w części IV wniosku) 

34. 
WND-POKL.08.01.02-24-

048/08 

EDU-CENTER Katarzyna 

Loska-Szafrańska  

w Łaziskach Górnych 

Chcemy wiedzieć więcej! - 

tendencje rozwoju 

regionalnego rynku pracy 

56,5 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3, 3.4 

wniosku) 



 

35. 
WND-POKL.08.01.02-24-

042/08 

Politechnika Śląska  

w Gliwicach 

Przygotowanie strategii 

kształcenia kadr dla 

lotnictwa cywilnego w 

regionie na lata 2009-2015 

56,5 

 

negatywny * 
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.2, 3.3, 3.4 

wniosku) 

36. 
WND-POKL.08.01.02-24-

004/08 

Business Center 1  

Anna Kępka  

w Katowicach 

Śląski Rynek Szkoleń 56 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5 wniosku) 

37. 
WND-POKL.08.01.02-24-

033/08 

Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna  

we Wrocławiu 

Wsparcie procesu 

odchodzenia z rolnictwa do 

zawodów pozarolniczych. 

Jak dochodowo prowadzić 

gospodarstwo 

agroturystyczne.  

Kurs agro-menedżera 

55,5 

 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.2, 3.3 

wniosku) 

38. 
WND-POKL.08.01.02-24-

019/08 

"Pro-Invest" s.c.  

A. Dobrowolski,  

D. Dobrowolska,  

M. Dobrowolska  

w Katowicach 

ELASTYCZNI 50+. 

Elastyczne formy 

zatrudnienia na śląskim 

rynku pracy mechanizmem 

zaradczym dla 

społeczeństwa  

starzejącego się 

54,5 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.4 oraz 

w części IV wniosku) 



 

39. 
WND-POKL.08.01.02-24-

028/08 

Polska Izba Firm 

Szkoleniowych  

w Warszawie 

Czas na rozwój! Wsparcie 

potencjału firm 

szkoleniowych na Śląsku 

54,5 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3, 3.4 oraz 

w części IV wniosku) 

40. 
WND-POKL.08.01.02-24-

047/08 

EDU-CENTER Katarzyna 

Loska-Szafrańska  

w Łaziskach Górnych 

Wiedza i skuteczność drogą 

do rozwoju regionu 
53,5 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3, 3.4 

wniosku) 

41. 
WND-POKL.08.01.02-24-

040/08 

Doradca-Krzysztof 

Chlebiński  

w Warszawie 

Doradztwo i szkolenia - 

narzędziami sukcesu 

nowoczesnego 

przedsiębiorcy 

53 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3 oraz w 

części IV wniosku) 

42. 
WND-POKL.08.01.02-24-

032/08 

EDU-CENTER Katarzyna 

Loska-Szafrańska  

w Łaziskach Górnych 

Poznajmy nowe 

możliwości 
52,5 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3, 3.4 

wniosku) 

43. 
WND-POKL.08.01.02-24-

006/08 

Doradca - Krzysztof 

Chlebiński  

w Warszawie 

Doradztwo i szkolenia 

kluczem do nowoczesnej 

gospodarki 

50 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.3, 3.4 

oraz w części IV wniosku) 



 

44. 
WND-POKL.08.01.02-24-

013/08 

Stowarzyszenie 

Misericordia  

w Zabrzu 

AmbITnie i na nowo 47 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 wniosku) 

45. 
WND-POKL.08.01.02-24-

039/08 

TUV NORD POLSKA 

Sp. z o.o. w Katowicach 

Teleinformatyzacja - 

kreowanie miejsc pracy w 

administracji publicznej 

46,5 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.3, 3.4 

oraz w części IV wniosku) 

46. 
WND-POKL.08.01.02-24-

016/08 

AP Consulting  

w Koziegłowach 

Badania i analizy trendów 

rozwojowych oraz zmian 

na rynku pracy powiatu 

bielsko-bialskiego 

zachodzących w kontekście 

handlu zagranicznego 

45,5 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5 oraz w części IV 

wniosku) 

47. 
WND-POKL.08.01.02-24-

059/08 

AKM PROMO TECH  

Sp. z o.o.  

w Będzinie 

Sam decyduje w jakim 

zawodzie chcę pracować 
45 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.3, 3.4, 3.5 

oraz w części IV wniosku) 

48. 
WND-POKL.08.01.02-24-

049/08 

Niepubliczna Placówka 

Kształcenia Kursowego 

"KURSANT"  

w Nakle Śląskim 

Nowe kwalifikacje, nowe 

umiejętności - nowa praca 
44,5 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 oraz w części IV 

wniosku) 



 

49. 
WND-POKL.08.01.02-24-

026/08 

Otawa Group Sp.j.  

w Katowicach 

EuroTurysta. Program 

badawczy na rzecz 

adaptacyjności i 

modernizacji beskidzkiego 

sektora turystyki 

42 

 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.3, 3.4 

oraz w części IV wniosku) 

50. 
WND-POKL.08.01.02-24-

021/08 

Training Center BIL-

Leader Monika Iwaniec i 

Marek Luty s.c.  

w Zakopanem 

Weź karierę w swoje ręce! 41,5 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1,3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 oraz w części IV 

wniosku) 

51. 
WND-POKL.08.01.02-24-

055/08 

EDU-CENTER Katarzyna 

Loska-Szafrańska  

w Łaziskach Górnych 

Wiedzieć więcej to więcej 

móc - badanie tendencji 

rozwoju rynku pracy w 

podregionie katowickim 

40 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5 oraz w części IV 

wniosku) 

52. 
WND-POKL.08.01.02-24-

015/08 

Górskie Centrum Rozwoju 

Osobowości i Firm Marek 

i Barbara Luty s.c.  w 

Lubieniu 

Efektywny i skuteczny 

handlowiec - wyzwaniem 

współczesnej gospodarki 

28,5 

negatywny  
( nie uzyskał wymaganej 

średniej ilości 60 pkt. oraz 

wymaganej ilości minimum 

60% pkt. w  części 3.1,3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 oraz w części IV 

wniosku) 

53. 
WND-POKL.08.01.02-24-

022/08 

TUV NORD POLSKA  

w Katowicach 

Benchmarking klastrów 

województwa śląskiego 
0 

 

negatywny  
(wniosek nie spełnia kryteriów 

horyzontalnych) 



 

 

 

 *Negatywna opinia eksperta MRR 

54. 
WND-POKL.08.01.02-24-

036/08 

EURO QUORUM  

Sp z o.o.  

w Gliwicach 

Nowy zawód - nowe 

możliwości 
0 

 

negatywny* 
(wniosek nie spełnia kryteriów 

horyzontalnych) 

55. 
WND-POKL.08.01.02-24-

038/08 

WASKO S.A.  

w Gliwicach 
Praca dla Śląska 0 

 

negatywny * 
(wniosek nie spełnia kryteriów 

horyzontalnych) 

 

56. 

WND-POKL.08.01.02-24-

050/08 

Żorska Izba Gospodarcza  

w Żorach 

Forum Trzech Sektorów 

F3S 
0 

 

negatywny * 
(wniosek nie spełnia kryteriów 

horyzontalnych) 

 

57. 

 

WND-POKL.08.01.02-24-

052/08 

Polska Izba Turystyki 

Oddział Śląski  

w Katowicach 

Zawód lider imprezy 

turystycznej, rezydent, pilot 

wycieczki 

0 

 

negatywny * 
(wniosek nie spełnia kryteriów 

horyzontalnych) 

58. 
WND-POKL.08.01.02-24-

053/08 

Główny Instytut 

Górnictwa  

w Katowicach 

Kariera z dzieckiem. 

Rozwój zawodowy dla 

samotnie wychowującego 

rodzica 

0 

 

negatywny * 
(wniosek nie spełnia kryteriów 

horyzontalnych) 


