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Według rozdzielnika  

Dotyczy: mo żliwo ści wykorzystania współpracy ponadnarodowej w projek tach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz nego 

Szanowni Państwo, 

od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów 

Operacyjnych rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy : 

• „Międzynarodowa współpraca się opłaca" (projekt Grupy Profesja Sp. z o.o.);  

• „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę 

międzynarodową” (projekt Fundacji Fundusz Współpracy).  

Główn ą ideą ww. projektów jest wykorzystanie współpracy i do świadcze ń 

ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dof inansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego . W ich ramach przyznawane będą granty na 

rozszerzenie projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy 

ponadnarodowej. Wsparcie udzielane będzie beneficjentom aktualnie realizującym 

projekty lub podmiotom, które podpiszą umowy o dofinansowanie projektów do 2021 r. 

Nawiązując do powyższego, zwracam się z prośbą o poinformowanie Państwa 

beneficjentów o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach wspomnianych wyżej 

projektów poprzez np.: 

1) przesłanie przygotowanego przez operatora mailingu z informacją o projekcie; 
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2) zamieszczenie na Państwa stronie internetowej banera odsyłającego do strony 

internetowej projektu; 

3) umożliwienie przedstawicielom operatora projektu uczestnictwa w wydarzeniach 

z udziałem Państwa obecnych, przyszłych bądź potencjalnych beneficjentów. 

Każda forma wsparcia projektów, którą Państwo zaproponujecie, w istotny sposób 

przyczyni się do promowania działań współpracy ponadnarodowej wśród beneficjentów 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. 

W kwestii szczegółów dotyczących projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”, 

proszę o kontakt z pracownikiem Grupy Profesja Sp. z o.o., Panią Marią Tandeck 

(e-mail: maria.tandeck@grupaprofesja.com). 

W kwestii szczegółów dotyczących projektu „Ścieżki Współpracy”, proszę o kontakt z 

pracownikiem Fundacji Fundusz Współpracy, Panią Agnieszką Luck 

(e-mail: aluck@cofund.org.pl, tel. 604 110 756). 

Z poważaniem 

Piotr Krasuski 

Dyrektor Departamentu EFS 

 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

Otrzymuj ą:  

1. Instytucje Po średnicz ące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

2. Instytucje Zarz ądzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi 

Do wiadomo ści:  

1. Centrum Projektów Europejskich 

2. Fundacja Fundusz Współpracy  

3. Grupa Profesja Sp. z o.o. 


