
to  pierwszy  tego  rodzaju  projekt grantowy 
w   Polsce   i   wyjątkowa   szansa  dla  wielu
podmiotów na:  

transfer dobrych praktyk z krajów UE 
wymianę know-how   
wyrównywanie szans 
podjęcie współpracy ponadnarodowej 

MIĘDZYNARODOWA 
WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

MIĘDZYNARODOWA 
WSPÓŁPRACA SIĘ 

OPŁACA

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE

+48 663 667 883  
+48 570 683 776 

pytaniapower@grupaprofesja.com

www.grupaprofesja.com/mwso

Operator grantów:

Projekt   przyczynia   się  do  realizacji  celów
Programu  Operacyjnego  Wiedza   Edukacja
Rozwój   i   wpisuje   się    w   realizację   celu
szczegółowego    Działania   4.3:   „Wdrożenie
nowych      rozwiązań,      w      szczególności
z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia
przez  całe  życie  i  tworzenia  oraz realizacji
polityk     publicznych,      dzięki   współpracy
z partnerami zagranicznymi”.

Pula   środków  przeznaczonych  na  wypłatę
grantów  (łącznie):             10 000 000,00 PLN
Wartość projektu:                 12 198 683,20 PLN
Dofinansowanie z UE:            11 832 722,70 PLN 
Wartość grantu:               max 100 000,00 PLN 

ul. Sieradzka 4 c 
60-163 Poznań 

pon - pt od 10.00 do 14.00

ZAPRASZAMY  
NA KONSULTACJE



do   udziału  w  projekcie:  
 
Granty   na    komponent    współpracy
ponadnarodowej    dla    beneficjentów
projektów  standardowych   realizowa-
nych  w  zakresie  celów  tematycznych
8-11      współfinansowanych      z     EFS 
w      ramach      PO      WER     lub    RPO 
w  perspektywie finansowej 2014-2020”. 
Projekt dofinansowany z UE.

GRUPA PROFESJA SP. Z O.O. 
ZAPRASZA 

JAK SKORZYSTAĆ Z GRANTU NA WSPÓŁPRACĘ PONADNARODOWĄ?

O GRANT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PODMIOT, KTÓRY:

www.grupaprofesja.com

Grupa  Profesja Sp. z o. o. to ogólnopolski
lider w realizacji projektów współfinanso-
wanych z  Funduszy  Europejskich.   
 
Firma  wspiera  polskie  przedsiębiorstwa 
i instytucje w  nawiązywaniu  współpracy
międzynarodowej.  
 
Grupa   Profesja  Sp.  z o.o.  współpracuje
z  partnerami zagranicznymi i  krajowymi
w    obszarach   szczególnie   związanych 
z    aktywizacją    zawodową,     edukacją,
i przedsiębiorczością. 

Grupa Profesja specjalizuje się również w:
rekrutacjach dla firm        
szkoleniach 
programach stażowych                 
doradztwie 

ma siedzibę główną  
na terenie Polski

jest opisany 
 w SZOOP PO WER 

jest beneficjentem  
projektu standardowego

spełnia 
kryteria formalne

1. Projekt standardowy

Podstawą jest projekt  
w ramach POW ER lub RPO  
w zakresie celów tematycznych 8-11.

Jest to etap poprzedzający złożenie
wniosku. Tworzą się partnerstwa  
i przygotowywane są dokumenty.  
Operator udziela wsparcia merytorycznego,
trwają konsultacje, dostępna jest baza
podmiotów zagranicznych
zainteresowanych współpracą.

W czasie trwania rekrutacji grantobiorców
Operator przyjmuje wnioski,  
które są następnie oceniane przez Komisję
Przyznającą Granty. Wybrane podmioty
podpisują umowę o Powierzenie Grantu.

Nowe rozwiązania wykorzystywane  
są w praktyce. Podmiot posiada doświad-
czenie we współpracy ponadnarodowej  
i szerszą sieć kontaktów; wzrosły
kompetencje kadry; elementy metod
zastosowanych w projekcie są przydatne
też w innych działaniach.

Pojawia się idea- dzięki współpracy  
z partnerami zagranicznymi wypracowane  
w projekcie rozwiązania mogą być
lepszej jakości, będzie ich więcej lub będą
miały większy zasięg.

2.

6.
7.

5.
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Komponent współpracy  
ponadnarodowej

Tworzenie się partnerstw
ponadnarodowychTeraz czas na kontakt z Operatorem grantów

i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Grantobiorcy realizują projekty grantowe  
w partnerstwie ponadnarodowym.
wypracowywane i wdrażane są nowe
rozwiązania.

Zgłoszenie zainteresowania 
udziałem w projekcie grantowym

Współpraca ponadnarodowa

Wniosek o przyznanie grantu

Długotrwałe korzyści

"Międzynarodowa współpraca się opłaca.  


