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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest ﬁrmą szkoleniową świadczącą usługi
najwyższej jakości w oparciu o zaangażowanie pracowników, wysokie kompetencje i wzajemne
zaufanie. Współpracujemy na stałe z ponad 200 ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju i
Europy. Posiadamy doświadczenie poparte referencjami oraz podziękowaniami wielu ﬁrm i instytucji.
Wykorzystując nasze doświadczenie i odpowiadając na potrzeby naszych klientów rozpoczęliśmy

świadczenie usług doradczych z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych oraz doradztwa
personalnego. Posiadamy wiedzę i bogate doświadczenia funduszowej dekady w Polsce. Jesteśmy
wyspecjalizowani w tematyce funduszy europejskich i wierzymy w ogromne możliwości, jakie otwiera
Nowa Perspektywa Unijna na lata 2014-2020.
Naszym klientom zapewniamy doświadczony personel, specjalistów i praktyków w swoich
dziedzinach oraz kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczeń dotacji unijnych, usługi wsparcia
zarządzania projektem, pełnej realizacji projektów, realizacji wybranych działań projektowych,
doradztwa przy wybranych elementach projektu, wsparcia merytorycznego, personalnego,
technicznego, analizy ryzyka, a także pomoc w wadliwie realizowanych projektach.
Organizujemy szkolenia komercyjne skrojone na miarę potrzeb naszych Klientów. Szkolenia te
mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie podnoszenia
ich konkurencyjność na rynku pracy. Każda z naszych propozycji jest dostosowana pod względem
czasu trwania szkolenia jak i zawartości merytorycznej do odbiorców i do zgłoszonych przez
Państwa potrzeb.
Naszym Klientom oferujemy szkolenia:
- dla administracji i oświaty,
- dla Żołnierzy RP,
- szkolenia dla biznesu,
- szkolenia zamknięte,
a także indywidualne programy doradcze i szkoleniowe w następujących zakresach
tematycznych:
- kursy językowe,
- kursy komputerowe,
- księgowość i finanse,
- marketing i telemarketing,
- negocjacje w biznesie,
- sprzedaż i obsługa klienta,
- szkolenia z zakresu finansów i prawa,
- szkolenia zawodowe,
- umiejętności osobiste.
Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aktywnie wspiera w organizacji szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. Organizujemy szkolenia doﬁnasowane z EFS,
warsztaty i seminaria prowadzimy w miejscach rekomendowanych przez klienta zapewniając
sprawną logistykę. Proponujemy wygodne lokalizacje ośrodków wraz z odpowiednim zapleczem
konferencyjnym. Dobierzemy profesjonalny skład trenerów.
Współpraca z nami zaczyna się od zdeﬁniowania Państwa potrzeb i oczekiwań, gdzie nasi eksperci
szczegółowo dokonają analizy Państwa potrzeb szkoleniowych, działając z pełną odpowiedzialnością
i zaangażowaniem.
Fifteen spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnia doświadczenie i kompleksowość
oferty. Wśród naszych Klientów są zarówno przedsiębiorstwa będące liderami na swoich rynkach, jak
i małe ﬁrmy o dużym potencjale wzrostu, a także organy administracji publicznej. Priorytetem w
działaniu naszej ﬁrmy jest indywidualne podejście do każdego projektu i dostosowanie prac
doradczych do zdeﬁniowanych potrzeb klienta. Posiadamy doświadczenie w wielu programach
pomocowych, między innymi: PO WER, RPO.
Nasi pracownicy stanowią współcześnie najistotniejszy zasób strategiczny ﬁrmy i decydują o
naszej przewadze nad konkurencją.
Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów. Między innymi nasz zespół realizował i

zarządzał projektami takimi jak:
Województwo dolnośląskie:
POKL.09.06.02-02-007/13 – „50 plus poliglotą – bo na naukę nigdy nie jest za późno!”
POKL.09.06.02-02-084/13 – „Akademia Kompetencji ICT na Dolnym Śląsku”
POKL.09.06.02-02-299/13 – „Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla kobiet
powracających na rynek pracy po urodzeniu bądź wychowaniu dziecka”
Województwo łódzkie:
POKL.08.01.01-10-012/11 – „Rozwój umiejętności komputerowych pracowników po 45 roku
życia”
Województwo mazowieckie:
SPORZL-2.3a-3-14-208/0202 – „Wzrost konkurencyjności polskiej firmy odzieżowej poprzez
rozwój kompetencji kadr”
SPORZL-2.3a-2-14-166/0491 – „Doskonalenie kadry zarządzającej dla podnoszenia
konkurencyjności na rynku europejskim”
SPORZL-2.3a-2-14-166/0491 – „Doskonalenie kadry zarządzającej dla podnoszenia
konkurencyjności na rynku europejskim”
SPORZL-2.3a-2-14-168/0493 – „Doskonalenie kwalifikacji kadry Grupy Emax”
SPORZL-2.3a-1-14-014/0206 – „Wzrost konkurencyjności młodych przedsiębiorstw poprzez
inwestycje w kadry”
SPORZL-2.3a-1-02-006/0037 – „Nowe szanse dla partnerów – Kompleksowe szkolenia dla
bankowców”
POKL.01.07.00-14-010/12 – „Promocja marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i
urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia
przez firmę INVENTOR”
POKL.01.02.00-14-007/12 – „Prace badawczo-rozwojowe w firmie INVENTOR”
POKL.08.01.01-04-312/09 – „Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych pracowników firmy DGS S.A.”
POKL.02.01.01-00-657/09 „Rozwój kompetencji i zwiększenie skuteczności pracowników
Sygnity Technology”
POKL.02.01.01-00-A97/09 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i
współpracowników szansą rozwoju spółki TU INTER Polska”
POKL.02.01.01-00-B18/09, „Akademia Lidera Oriflame – od sprzedawcy do menedżera.”
POKL.09.06.02-14-154/12 – „Kompetencje językowe kluczem do rozwoju regionu”
POKL.09.06.02-14-164/12 – „Po 50 roku życia klikanie, z nami to nie jest duże wyzwanie”
Województwo podkarpackie:
POKL.09.06.02-18-065/12 – „I Ty na kursie ICT”
Województwo opolskie:
POKL.08.01.01-16-083/11 – „Kierowca na miarę XXI wieku”
Województwo warmińsko-mazurskie:
POKL.06.01.01-28-008/12 – „Młodzi zatrudnieni”
POKL.09.06.02-28-001/13 – „Certyfikat ECDL – bądź częścią społeczeństwa informacyjnego”
Województwo wielkopolskie:
POKL.07.04.00-30-076/13 – „Pełnosprawni na rynku pracy”
Województwo śląskie:

POKL.06.01.01-24-011/12 – „Kariera po 50tce”
POKL.08.01.01-24-075/12 – „Szkolenia i Certyfikacja IT”
POKL.09.04.00-24-044/12 – „Akademia Menadżera Oświaty”
POKL.09.06.02-24-083/12 – „ICT dla kobiet”
POKL.09.06.02-24-084/12 – „ICT dla niepełnosprawnych”
POKL.06.01.01-24-034/13 – „Młodzi na start!”
POKL.06.01.01-24-035/13 – „Strefa 50 plus”
POKL.06.01.01-24-216/13 – „Zdobądź licencję pracownika ochrony”
Projekty w trakcie realizacji:
Województwo dolnośląskie:
„Akademia Kompetencji TIK”
Województwo łódzkie:
„Aktywność = klucz do sukcesu”
Województwo mazowieckie:
„Młodzi i aktywni na rynku pracy”
„Podnoszenie kwalifikacji radomskiej młodzieży”
„POWER do pracy”
„Praca dla młodych”
Województwo śląskie:
„Skierujmy się na pracę – zindywidualizowany program wsparcia osób młodych”
„Zielone światło dla młodych”
„Młody budowlaniec – sukces zawodowy”
„Równe szanse na awanse”
„Aktywizacja osób młodych w województwie śląskim”
„Kompetencje cyfrowe dla NEET”
„Wykwalifikowany pracownik – standard śląskiego rynku pracy.”
„Rozwój przedsiębiorczości = skuteczna walka z bezrobociem.”
„Zostań kierowcą zawodowym”
„Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób.”
Województwo świętokrzyskie:
„Aktywizacja młodzieży NEET”
„Motywacja, Aktywizacja, SUKCES!”
Województwo wielkopolskie:
„Akademia kompetencji językowych 50+”
Projekty realizowane na obszarze całego kraju:
„Zarządzanie strategiczne i diagnoza potrzeb rozwojowych dla branży handlowej”
„Plany rozwojowe w branży hotelarskiej”

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Fifteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
posiada wpis do:
- Rejestru Instytucji Szkoleniowych:

2.14/00206/2015

- Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia:

12149

znak jakości:
- TGLS Quality Alliance
prowadzi akredytowany ośrodek egzaminacyjny
- The Global Language System®.

