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Czym się zajmujemy? - Zadania Wieloosobowego 
Stanowiska ds. Realizacji Projektów (WPE)* 

 Pozyskiwanie informacji nt. prowadzonych naborów wniosków, 

 Współpraca z organizacjami partnerskimi z krajów członkowskich UE           
w celu zawiązywania partnerstw, 

 Uczestnictwo w sieciach współpracy funkcjonujących na terenie UE 

 Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej projektów z obszarów 
współpracy europejskiej, 

 Uczestnictwo w realizacji projektów w roli lidera lub partnera na 
zasadach określonych przez Zarząd, 

 Koordynacja realizacji projektów z obszaru współpracy europejskiej. 
 

 

*na podstawie Regulaminu organizacyjnego MJWPU z dnia 01.10.2016 r. 



Job Destination Europe  

Projekt mobilności ponadnarodowej, którego celem jest 
wzrost zatrudnienia wśród młodzieży w  wieku 18-35 lat przez 
zdobywanie doświadczenia i wiedzy w sektorze usług, 
realizowany w ramach niemieckiego Programu IdA (Integracja 
przez Wymianę). 

Początek realizacji IV kwartał 2016 r. (koniec Października) 

Projekt realizowany we współpracy z konsorcjum u.Bus. GmbH 
oraz Bildungsmarkt e.v. z siedzibą w Berlinie. 
 
 

Dotychczasowe Partnerstwa 



 

Dotychczasowe Partnerstwa 

Green Europe - IMPROVING YOUTH SKILLS FOR AN 
ECOSUSTAINABLE ECONOMY 
Celem projektu są staże w przedsiębiorstwach sektora MŚP na 
terenie woj. mazowieckiego oraz podnoszenie kompetencji 
młodzieży na rzecz ekologicznej i zrównoważonej gospodarki. 
Początek realizacji – I kwartał 2017 r. 

Projekt Mobilności Ponadnarodowej realizowany we 
współpracy z CERSEO (Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo 
per l’Est e per l’Ovest z Piemontu, Włochy). 



 

Dotychczasowe Partnerstwa 

Fundusze Europejskie na Mazowszu dostępne dla 
wszystkich 
Projekt mający na celu przeszkolenie pracowników  
i wypracowanie praktycznych standardów w zakresie 
przygotowania instytucji do pracy z niepełnosprawnym 
klientem, organizacji dostępnych spotkań, dostępności 
zasobów cyfrowych i prowadzenia działań informacyjno-
promocyjnych. Projekt powstał we współpracy z Fundacją 
Eudajmonia oraz miastem Sztokholm.  



 

Dotychczasowe Partnerstwa 

Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją  
w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym 

Celem projektu jest podniesienie efektywności 
instytucjonalnej MJWPU i jej pracowników poprzez transfer, 
adaptację oraz wdrożenie i upowszechnienie nowego 
rozwiązania, powstałego we współpracy z partnerem 
szwedzkim (Szwedzka Rada ds. EFS) oraz przy udziale partnera 
krajowego (Akademia Leona Koźmińskiego). 
 



 

Zapraszamy do współpracy w następujących 
obszarach: 
 
- projekty poza RPO WM 
 
- projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO WER 
 
- projekty innowacyjne w ramach PO WER 

- projekty dotyczące działań na rzecz rozwoju woj. 

mazowieckiego składane do Instytucji Unijnych na poziomie 

Unii Europejskiej 
 
- projekty własne MJWPU (dla pracowników Jednostki) 
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