
l.p. wnioskodawca partner tytuł projektu moduł wartość projektu nr wniosku w SOWA

1.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5 

31-547 Kraków

nie dotyczy
Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr 

sądownictwa i prokuratury
moduł I 999 854,40 POWR.02.17.00-00-0019/19

1.

COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Stanisławowo 36D

15-604 Stanisławowo

nie dotyczy

AKADEMIA zwalczania oraz zapobiegania przestępczości 

gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury - 

moduł: problematyka wyłudzeń podatku CIT, VAT, akcyzowego

moduł I 948 437,50 POWR.02.17.00-00-0018/19

3.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

ul. dr. Stefana Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

nie dotyczy
Odpowiedzialność za defraudacje należności publicznoprawnych w 

postępowaniu karnym oraz karnym skarbowym
moduł I 697 125,00 POWR.02.17.00-00-0020/19

4.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5 

31-547 Kraków

nie dotyczy
Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i 

prokuratury
moduł II 1 199 767,20 POWR.02.17.00-00-0021/19

5.

COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Stanisławowo 36D

15-604 Stanisławowo

nie dotyczy

AKADEMIA zwalczania oraz zapobiegania przestępczości 

gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury - 

moduł: zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej 

dokonywanej przy użyciu internetu i systemów 

informatycznych/komputerowych

moduł II 948 437,50 POWR.02.17.00-00-0022/19

6.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

ul. dr. Stefana Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

nie dotyczy Przestępczość w cyberprzestrzeni moduł II 697 125,00 POWR.02.17.00-00-0023/19

Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 „Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury” zostały 

skierowane do negocjacji
(Lista została sporządzona w kolejności zgodnej z uzyskanymi w wyniku oceny merytorycznej punktami - z podziałem na wniosku o dofinansowanie realizujące I lub II moduł szkoleniowy. Zgodnie z Regulaminem konkursu negocjacje są prowadzone do 

wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę spośród wniosków o dofinansowanie złożonych na dany moduł; lista nie obejmuje projektów ocenionych negatywnie 

oraz projektów, które zostały ocenione pozytywnie, ale nie skierowano ich do negocjacji)


