
Jako ogólnopolski lider w realizacji 

projektów finansowanych z funduszy 

europejskich wspieramy polskie 

instytucje i przedsiębiorstwa w 

nawiązywaniu współpracy 

międzynarodowej. 

Od 2010 Grupa Profesja, we współpracy 

z partnerami zagranicznymi i krajowymi, 

zrealizowała ponad 50 projektów UE. 

 

Firma działa w całej Polsce w obszarach 

związanych z przedsiębiorczością, 

edukacją i aktywizacją zawodową. 

 

Realizujemy również:  

rekrutacje dla firm   

szkolenia 

programy stażowe                

doradztwo 

www.grupaprofesja.com

GRUPA PROFESJA

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

GRANTY 
NA WSPÓŁPRACĘ 

PONADNARODOWĄ

+48 663 667 883  
+48 570 683 776 

pytaniapower@grupaprofesja.com

ul. Sieradzka 4 c 
60-163 Poznań 

pon - pt od 10.00 do 14.00

ZAPRASZAMY  
NA KONSULTACJE

www.grupaprofesja.com/mwso

Grupa Profesja Sp. z o.o. zaprasza do udziału 
w projekcie dofinansowanym z  UE

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej 
dla beneficjentów projektów standardowych 

realizowanych w zakresie celów tematycznych 8 - 
11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 
lub RPOw perspektywie finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 832 722,70 zł



to pierwszy tego rodzaju projekt 

grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa 

dla wielu podmiotów na: 

MIĘDZYNARODOWA
WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

O grant może ubiegać się każdy 

podmiot, który:

Zapraszamy na stronę projektu

www.grupaprofesja.com/mwso

GRANTOBIORCY

Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca 

to:

DLACZEGO 
MIĘDZYNARODOWA 

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA?

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”. 

transfer dobrych praktyk  

wymianę know-how  

wyrównywanie szans

ma podpisaną umowę o dofinansowanie 
projektu w ramach PO WER lub RPO w 
perspektywie finansowej 2014-2020 w 
zakresie celów tematycznych 8-11

 
jest jednym z podmiotów wyróżnionych 
w SZOOP PO WER 

 
posiada siedzibę główną na terenie Polski 

 
spełnia kryteria formalne określone w 
procedurze grantowej. 

Pula środkówprzeznaczonych na wypłatę 

grantów wynosi łącznie: 10.000.000,00 

PLN.Wartość projektu: 12 198 683,20 

PLN Dofinansowanie projektu z UE: 11 

832 722,70 PLN  

Realizatorzy projektu:

nawiązanie partnerstw 

ponadnarodowych 

uzyskanie doświadczenia we współpracy 

międzynarodowej 

do 100 tys. zł na poszerzenie projektu 

standardowego o komponent 

współpracy ponadnarodowej 

uproszczone rozliczanie - kwoty 

ryczałtowe 

brak wkładu własnego 

nowe rozwiązania do wykorzystania 

również po zakończeniu projektu 

wzrost kompetencji kadry 

przystępna procedura grantowa 

bezpłatne wsparcie ze strony operatora 

grantów  
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