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Połączenie sił to początek, pozostanie 

razem to postęp, wspólna praca to sukces.  

                                                                            Henry Ford 

 

 

 

 

Połączenie sił to dziś nasz kierunek. 
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Projekty realizowane w partnerstwie to: 

 

• wyzwanie związane z realizacją projektu i współpracą pomiędzy dwoma podmiotami 

• szansa na rozwój instytucji 

• okazja do wymiany doświadczeń 

• możliwość zaistnienia na nowych polach działania, rynkach, w nowym otoczeniu 
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Cel MDP: inicjowanie i popularyzacja partnerstw przy realizacji projektów z 
programu RPO WM 2014-2020. 
 
 
• organizacja  wydarzenia, platformy współpracy pomiędzy projektodawcami krajowymi, a 

także ponadnarodowymi; 

• 3 dni pełne inspiracji, pomysłów, wymiany doświadczeń;     

• okazja do znalezienia partnera do projektu 

• sesje plenarne/ warsztaty/sesje stolikowe/prezentacje projektów; 

• termin spotkania: wrzesień 2016r.                          

 

   

 

 

Mazowieckie Dni 
Partnerstwa 

Mazowieckie Dni 
Partnerstwa 



 

 

 

Jakie są Wasze potrzeby?  
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To już Nasze potrzeby.  
 

SONDA 

to 

INFORMACJE   ZWROTNE,  

NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ  

ORGANIZACJI WYDARZENIA  

POD KĄTEM MERYTORYCZNYM. 
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• badanie     
       /potrzeby  i potencjał 
       wydarzenia/  
 
• raport na www 
      /segmentacja obszarów/ 
 
• praca nad fiszkami 
       /współpraca      
 dwukierunkowa/ 
 
• Zapisy na spotkanie 
       MDP 

 
• Finalizacja: spotkania  
        potencjalnych partnerów 
        /networking,  sesje        
 stolikowe, prezentacje/ 

 
• prezentacja dobrych 
        praktyk w wydarzenia.                                                                                  

HARMONOGRAM MDP 



      SONDA 

 W celu zbadania potrzeb potencjalnych uczestników Mazowieckich 

Dni Partnerstwa oraz uzyskania, poprzez zastosowanie narzędzie, 

informacji zwrotnych niezbędnych do prawidłowej organizacji 

wydarzenia pod kątem merytorycznym Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych przygotowała sondę badająca potrzeby 

beneficjentów w tym kontekście.  
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Sonda badająca potrzeby beneficjentów w kontekście  

Mazowieckich Dni Partnerstwa pozwoli nam poznać: 

 

• główne obszary partnerstw potencjalnych beneficjentów/uczestników  

• poziom zainteresowania wydarzeniem 

• poziomu zainteresowania projektami realizowanymi w partnerstwie z podmiotem zagranicznym 

• typy podmiotów pod kątem zainteresowania tematem 

• poziom otwartości na podjęcie działań w kierunku współpracy z podmiotem ponadnarodowym 

• informacje na temat zachowania trwałości rezultatu na długo/trwale po zakończeniu projektu 

• informacje na temat barier językowych, jako czynnika wpływającego na podejmowanie inicjatyw w 

kierunku podejmowania współpracy z partnerem ponadnarodowym 
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Sonda będzie uruchomiona na naszej stronie internetowej  od 14 czerwca.  

 
www.funduszedlamazowsza.eu 



 

 

 

Lidia Krawczyk 
p.o. Kierownika 

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

l.krawczyk@mazowia.eu 

Tel. 22 542 22 23 

 

 

 

Zadbajmy wspólnie już dziś o to, by 

partner do projektu był w Twoim zasięgu! 


