
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 
  

Biuro projektu: 
Grupa Profesja Sp. z o.o. 
ul. Sieradzka 4c,  
60-163 Poznań  
Tel.: +48 61 662 11 60 
 

„Akademia nowych szans” 
RPWP.07.01.02-30-0229/19 

 
Obszar realizacji : 
 
wielkopolskie pilski Białośliwie - gmina wiejska 

wielkopolskie pilski Łobżenica 

wielkopolskie pilski Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska 

wielkopolskie pilski Wyrzysk 

 

wielkopolskie chodzieski Budzyń - gmina wiejska 

wielkopolskie chodzieski Chodzież 

wielkopolskie chodzieski Chodzież - gmina wiejska 

wielkopolskie chodzieski Margonin 

wielkopolskie chodzieski Szamocin 

 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Czarnków - gmina wiejska 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Czarnków 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Drawsko - gmina wiejska 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz - gmina wiejska 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Połajewo - gmina wiejska 

wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Wieleń 

 

wielkopolskie wągrowiecki Damasławek - gmina wiejska 

wielkopolskie wągrowiecki Gołańcz 

wielkopolskie wągrowiecki Mieścisko - gmina wiejska 

wielkopolskie wągrowiecki Wapno - gmina wiejska 
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wielkopolskie wągrowiecki Wągrowiec 

wielkopolskie wągrowiecki Wągrowiec - gmina wiejska 

 

wielkopolskie szamotulski Duszniki - gmina wiejska 

wielkopolskie szamotulski Kaźmierz - gmina wiejska 

wielkopolskie szamotulski Obrzycko - gmina wiejska 

wielkopolskie szamotulski Ostroróg 

wielkopolskie szamotulski Pniewy 

wielkopolskie szamotulski Wronki 

 

wielkopolskie grodziski Granowo - gmina wiejska 

wielkopolskie grodziski Grodzisk Wielkopolski 

wielkopolskie grodziski Kamieniec - gmina wiejska 

wielkopolskie grodziski Rakoniewice 

wielkopolskie grodziski Wielichowo 

wielkopolskie złotowski Jastrowie 

wielkopolskie złotowski Lipka - gmina wiejska 

wielkopolskie złotowski Okonek 

wielkopolskie złotowski Tarnówka - gmina wiejska 

wielkopolskie złotowski Zakrzewo - gmina wiejska 

wielkopolskie złotowski Złotów 

wielkopolskie złotowski Złotów - gmina wiejska 

wielkopolskie nowotomyski Kuślin - gmina wiejska 

wielkopolskie nowotomyski Lwówek 

wielkopolskie nowotomyski Miedzichowo - gmina wiejska 

wielkopolskie nowotomyski Nowy Tomyśl 
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wielkopolskie nowotomyski Opalenica 

wielkopolskie nowotomyski Zbąszyń 

wielkopolskie obornicki Rogoźno 

wielkopolskie obornicki Ryczywół - gmina wiejska 

 

 


