
 
 
Opracowanie algorytmów i prototypu oprogramowania 
inteligentnego modułu zdalnej komunikacji umożliwiającego 
prowadzenie konferencji on-line 
 
Konkurs: RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15 
Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 
Działanie 1.2: Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 
Planowany czas realizacji Projektu: od 2016-10-01 do 2017-12-21 
Dofinansowanie Projektu z UE: 27 945.70 PLN 
 
Projekt zakłada nawiązanie współpracy z jednostka naukową w celu opracowania prototypu 
oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji. Przygotowanie odpowiedniego algorytmu 
umożliwi implementację na stronach www firm, które szukają nowych sposobów na komunikację ze 
swoimi klientami. Obecnie zakłada się, że najbardziej popularną formą pozyskiwania klientów jest 
wchodzenie z nimi w ścisłe relacje poprzez videoblogi, blogi czy komunikację poprzez portale 
społecznościowe. Stworzenie modułu zdalnej komunikacji, który będzie mógł być zainstalowany w 
dowolnym środowisku www pozwoli na spotkania on-line szerokiej grupy osób zainteresowanych. 
Dodatkowo, możliwość prowadzenia szkoleń, czy prezentacji w czasie rzeczywistym może okazać 
potężnym narzędziem marketingowym dla wielu przedsiębiorców. Choć na rynku dostępne są takie 
rozwiązania, nadal są one dość skomplikowane, wręcz mało intuicyjne i drogie. Wnioskodawca zakłada, 
że projekt objęty niniejszym wnioskiem pozwoli na łatwiejszy dostęp do innowacyjnych technologii oraz 
będzie stanowić spójny element strategii marketingowej przedsiębiorstw.  
 
Kontakt mailowy: biuro@chilliconsulting.pl 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu 
 
KOMUNIKAT z dn. 20.04.2017 r.  
Niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie 
usługi badawczo- rozwojowej zgodnie z Projektem pn. „Opracowanie algorytmów i prototypu 
oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji umożliwiającego prowadzenie konferencji 
on-line” RPMA.01.02.00-14-6846/16 współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WM 
2014-2020 
 
Załącznik: zapytanie-ofertowe-chilli-6846.pdf 
 
KOMUNIKAT z dn. 16.05.2017 r.   
Niniejszym informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie prac B+R w ramach projektu pn. 
„Opracowanie algorytmów i prototypu oprogramowania inteligentnego modułu zdalnej komunikacji 
umożliwiającego prowadzenie konferencji on-line” RPMA.01.02.00-14-6846/16 realizowanego 
w ramach Działania „1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonawcę usługi została wybrana Collegium Mazovia 
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, www.mazovia.edu.pl  

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://chilliconsulting.pl/wp-content/uploads/2019/05/zapytanie-ofertowe-chilli-6846.pdf
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