
 

OFERTA WSPARCIA KIW 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca służy szerokim wsparciem w zakresie współpracy ponadnarodowej 

w ramach PO KL dla beneficjentów planujących rozszerzenie projektów o komponent 

ponadnarodowy. Wśród proponowanych form pomocy znajdą Państwo między innymi: 

 Pomoc w poszukiwaniu partnerów ponadnarodowych 

Kluczowym elementem w procesie planowania i późniejszej realizacji współpracy ponadnarodowej 

jest znalezienie odpowiedniego partnera zagranicznego. Krajowa Instytucja Wspomagająca – 

Centrum Projektów Europejskich w ramach swoich działań oferuje wsparcie w powyższym zakresie. 

W tym celu uprzejmie prosimy wypełnienie w języku angielskim załączonej fiszki projektowej. 

Po odesłaniu jej do KIW zostanie ona upowszechniona wśród Punktów Kontaktowych EFS w krajach 

Unii Europejskiej oraz partnerów KIW, a także zamieszczona na stronie KIW, w tym w bazie „Fishing 

Pool”. Fiszkę projektową, stanowiącą skrócony opis PWP w formie ujednoliconego formularza, 

zawierającego najważniejsze informacje o projekcie (nazwa projektodawcy, jego dane kontaktowe, 

tytuł projektu, okres realizacji, grupy odbiorców, planowane działania w ramach współpracy 

ponadnarodowej, jej oczekiwane rezultaty, itp.), prosimy przesłać na adresy: 

maciej.jamrozik@cpe.gov.pl, magdalena.karczewska@cpe.gov.pl i beata.rybicka-

dominiak@cpe.gov.pl.  

W przypadku trudności z wypełnieniem fiszki przedstawiciele KIW oferują swoją pomoc. 

Zachęcamy również do zapoznania się z projektami (fiszkami), które aktualnie znajdują  się w bazie 

„Fishing Pool”, dostępnymi pod adresem: http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&task=search&sid=147&Itemid=266&lang=pl  

Baza Projektów „Fishing Pool” jest łatwą w obsłudze wyszukiwarką partnerów do projektów 

współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Składa 

się z usystematyzowanych opisów indywidualnych projektów/pomysłów projektowych, 

zamieszczanych w bazie w postaci tzw. fiszek projektowych, wyłącznie w języku angielskim. Bazę 

można przeszukiwać według z góry zadanych kryteriów lub za pomocą tzw. „słów kluczowych”. 

Obecnie w bazie znajduje się ponad 500 fiszek projektowych z kraju i zagranicy. 

Ponadnarodowe Forum Partnerskie – wydarzenie międzynarodowe, mające na celu spotkanie 

potencjalnych partnerów ponadnarodowych i poprzez rozmowy przy stolikach tematycznych, 

moderowane przez ekspertów – facylitatorów – nawiązanie partnestw projektowych. Zgłoszenie 

do forum następuje przy pomocy wspomnianej fiszki projektowej. Więcej na temat Forów: 

http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=108&Ite

mid=263&lang=pl.  
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Najbliższe Forum Ponadnarodowe organizowane jest przez Szwedzką Radę EFS - Biuro Regionalne 

dla Południowej Szwecji we współpracy z Krajową Instytucją Wspomagającą w dn. 7-8 kwietnia br. 

w Malmö w Szwecji. Więcej informacji na ten temat na stronie KIW: www.kiw-pokl.org.pl. 

 Doradztwo 

Krajowa Instytucja Wspomagająca służy szerokim wsparciem w zakresie współpracy ponadnarodowej 

w ramach PO KL, między innymi w postaci  doradztwa/konsultacji,  w tym porad telefonicznych, 

e-mailowych oraz w siedzibie KIW, po uprzednim uzgodnieniu terminu.  

 Publikacje KIW 

Na stronie KIW znajdą Państwo szeroką ofertę dokumentów programowych i publikacji KIW z zakresu 

współpracy ponadnarodowej PO KL: http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=31&Itemid=197&lang=pl  

Szczególnie zachęcamy do skorzystania z publikacji „Partnerstwo bez granic” oraz „Współpraca 

ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów” oraz „Czas Innowacji” cz. 1 i 2.  

 Interpretacje IZ PO KL oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

W czasie opracowywania koncepcji komponentu ponadnarodowego przydatne mogą być także 

interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL:  http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=60&Itemi

d=286&lang=pl oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi: http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_faqbook&view=category&id=13&Itemid=281&lang=pl. 

 Inne w zależności od potrzeb 

 

KONTAKT 

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących problematyki współpracy ponadnarodowej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o kontakt z Zespołem ds. projektów współpracy 

ponadnarodowej KIW:  

Katarzyna Tyczko, tel. 22 378 31 59, e-mail: katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl,  

Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl,  

Beata Rybicka-Dominiak, tel. 22 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl,  

Magdalena Karczewska, tel. 22 378 31 63, e-mail: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl). 
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