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

kwota wnioskowanego 

dofinansowania / koszt 

całkowity projektu 

(PLN)

liczba uzyskanych 

punktów
wynik oceny

wybrany do 

dofinansowania

(TAK/NIE)

uwagi

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 POWR.02.17.00-00-0019/19 999 854,40 91 pozytywny TAK

2.

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 POWR.02.17.00-00-0018/19 948 437,50 87,5 pozytywny NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty przeznaczonej 

na dofinansowanie w konkursie 

oraz założenia konkursowe 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

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 POWR.02.17.00-00-0020/19 697 125,00 80 pozytywny NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty przeznaczonej 

na dofinansowanie w konkursie 

oraz założenia konkursowe 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

1.

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 POWR.02.17.00-00-0021/19 1 199 767,20 96 pozytywny TAK

2.

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 POWR.02.17.00-00-0022/19 948 437,50 90 pozytywny NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty przeznaczonej 

na dofinansowanie w konkursie 

oraz założenia konkursowe 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

3.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

ul. dr. Stefana Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

nie dotyczy Przestępczość w cyberprzestrzeni moduł II POWR.02.17.00-00-0023/19 697 125,00 86,5 pozytywny NIE

ze względu na wyczerpanie 

pierwotnej kwoty przeznaczonej 

na dofinansowanie w konkursie 

oraz założenia konkursowe 

projekt nie został wybrany do 

dofinansowania

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” 

spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania


