PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Białystok, 27 września 2013 r.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEFINICJA
PROJEKTU WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który
zakłada
wspólną
realizację
działań
kwalifikowanych
przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie
wdrażania
projektów
innowacyjnych
i
współpracy
ponadnarodowej PO KL, a także w przypadku którego wskazano
rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy i
podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej.

WYODRĘBNIONY PROJEKT WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ

WYODRĘBNIONY
projekt
współpracy
ponadnarodowej

1.

Zakłada współpracę ponadnarodową od początku
realizacji projektu

2.

Realizowany jest we współpracy z partnerem
/partnerami ponadnarodowymi

3.

Wymaga załączenia listu intencyjnego do wniosku
o dofinansowanie

4.

Wszystkie cele, działania zaplanowane w projekcie
związane są ze współpracą ponadnarodową

5.

Zalecany czas realizacji 12 – 36 miesięcy

6.

Współpraca ponadnarodowa wnosi rzeczywistą
wartość dodaną

PROJEKTY Z KOMPONENTEM
PONADNARODOWYM

Projekt z
KOMPONENTEM
ponadnarodowym

1.

Projekt poza współpracą ponadnarodową zawiera
także inne działania z nią nie związane

2.

Zakłada realizację komponentu ponadnarodowego od
początku realizacji (w konkursie) albo wprowadza
komponent współpracy ponadnarodowej do już
realizowanego projektu

3.

Zalecany czas realizacji komponentu min. 6 miesięcy

4.

Wymaga załączenia listu intencyjnego do wniosku
o dofinansowanie

5.

Wyraźne wyodrębnienie zadania dot. współpracy
ponadnarodowej

6.

Zaplanowanie w ramach projektu komponentu
współpracy ponadnarodowej wnosi rzeczywistą
wartość dodaną

PARTNERSTWO
wspólna realizacja działań kwalifikowalnych razem z partnerem/
partnerami z innego kraju (państwa będącego lub niebędącego
członkiem UE), służąca osiągnięciu wspólnego celu/celów w ramach
przyjętego modelu współpracy

PARTNERSTWO

PARTNER
podmiot, który:
- wnosi do projektu zasoby: organizacyjne, techniczne, finansowe
i/lub ludzkie
- współuczestniczy w realizacji projektu na wszystkich jego
etapach, w zakresie merytorycznym oraz zarządzania projektem
- wynosi korzyści ze współpracy oraz ponosi odpowiedzialność

PARTNERSTWO TO NIE PODWYKONAWSTWO!

WARTOŚĆ DODANA
Współpraca ponadnarodowa powinna koncentrować się na realizacji
tych celów szczegółowych Priorytetów, w przypadku których
możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się na
poziomie ponadnarodowym wniesie rzeczywistą wartość dodaną.
Jako wartość dodaną należy rozumieć konkretne CELE projektu
oraz PRODUKTY możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki
współpracy z partnerami ponadnarodowymi (ich osiągnięcie nie
byłoby możliwe, gdyby wdrażano projekt jedynie o zasięgu
krajowym).
Wartość dodana umożliwia:
- poszerzenie zakresu i zasięgu działań
- zapewnienie wyższej jakości działań
- wprowadzenie innowacji
- osiąganie
kompleksowych
rezultatów,
przetestowanych
i zaadaptowanych do innych warunków, grup, obszarów.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści dla organizacji
Korzyści strategiczne i długoterminowe
 Uczestnictwo w europejskich sieciach, twinningach i nawiązywanie nowych kontaktów
w innych krajach członkowskich otwiera możliwości dalszej współpracy i nadaje
europejski wymiar planowi pracy podmiotów w nich uczestniczących
 Dostęp do informacji na temat międzynarodowych osiągnięć w interesującej nas
dziedzinie umożliwia porównywanie własnego podejścia do polityki i praktyki rynku
pracy z podejściami stosowanymi w innych krajach członkowskich.
 Współpraca ponadnarodowa wzbogaca działania instytucji, partnerstw – nadając im
bardziej profesjonalnym charakter – oraz podnosi rangę tychże wśród specjalistów i
decydentów.
 Wzrasta świadomość i zrozumienie kierunków rozwoju polityki europejskiej.
Opracowanie na podstawie Przewodnika współpracy ponadnarodowej EQUAL 2004-2008

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści dla organizacji
Korzyści bieżące i krótkoterminowe
 Dostęp do nowych pomysłów oraz możliwość dzielenia się własnymi pomysłami i
przedyskutowania ich w szerszym kontekście.
 Wykorzystanie międzynarodowego doświadczenia i wiedzy w celu przetestowania oraz
udoskonalenia istniejących kursów, materiałów i metod, a także opracowania nowych
produktów.
 Możliwość nawiązywania kontaktów z większą grupą nowych partnerów w prowadzonej
działalności, sojuszników politycznych i współpracowników merytorycznych.
 Możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.
 Testowanie rozwiązań w obszarach wspólnych zainteresowań oraz wzajemny wpływ na
rozwój prowadzonych działań.
Opracowanie na podstawie Przewodnika współpracy ponadnarodowej EQUAL 2004-2008

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści dla uczestników indywidualnych
 Wzbogacenie doświadczeń osobistych, umiejętności językowych,
komunikacyjnych i innych oraz uzyskanie szerszej, europejskiej
perspektywy.
 Wzbogacenie źródeł informacji i kontaktów.
 Lepsze zrozumienie i większa świadomość mocnych i słabych stron
krajowych polityk zatrudnienia oraz systemów kształcenia.
 Wzrost samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz pewności
siebie.
Opracowanie na podstawie Przewodnika współpracy ponadnarodowej EQUAL 2004-2008

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści ze WP na podstawie wyników ewaluacji bieżącej PIW EQUAL
(opinie respondentów badania):
 możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk (poszerzenie oferty dla
uczestników projektu);
 możliwość zweryfikowania swoich umiejętności w kontaktach z partnerami
zagranicznymi;
 wzrost motywacji uczestników projektów krajowych;
 nawiązanie kontaktów instytucjonalnych na przyszłość;
 wzajemne poznawanie się i wspólna nauka działania;
 szansę na promocję Polski i własnego regionu.
Opracowanie na podstawie Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści ze WP na podstawie wyników ankiety beneficjentów PWP PO KL
Poziom projektu - efektywniejsza realizacja celów projektu oraz przygotowanie
jego produktów (próba obiektywnego spojrzenia na cele i weryfikacja założeń,
skorzystanie z doświadczeń pozytywnych oraz negatywnych – unikanie ryzyk)
 wiedza i doświadczenie partnerów zagranicznych podstawą (inspiracją) wypracowania
określonych rozwiązań na polskim gruncie
 poszerzenie horyzontów myślowych w zakresie interesującej partnerów tematyki
 poznanie nowych sposobów rozwiązywania problemów
 dzielenie się przez partnerów posiadanym know-how – w ramach partnerstwa partnerzy
przekazują sobie wzajemnie wiedzę i doświadczenie, czyli zarówno dobre, jak i złe praktyki
 upowszechnianie instrumentów przyczyniających się do osiągnięcia celów danego programu
na znacznie szerszą skalę
 możliwość nawiązywania między partnerami/ instytucjami kontaktów, które stanowią
doskonały punkt wyjścia do kolejnych inicjatyw i dalszej współpracy
 zdobywanie wiedzy na temat kultury innych krajów (w tym różnic kulturowych)
Opracowanie na podstawie Współpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści ze WP na postawie wyników ankiety beneficjentów PWP PO KL
Poziom instytucji/organizacji:
 zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności pozwalających na lepszą i
skuteczniejszą realizację zadań statutowych
 poznawanie unijnych standardów oraz procedur związanych z przygotowywaniem i
realizacją projektów przez instytucję, a następnie sprawniejsze i bardziej efektywne
świadczenie przez nią usług
 możliwość pozyskania nowych źródeł finansowania dla działań statutowych organizacji,
a także podejmowanie współpracy w innych niż dotychczas projektach/ programach
 forma promocji instytucji czy organizacji, zarówno na rynku krajowym, jak i
zagranicznym. Uczestnicząc w tego typu współpracy, instytucja zdobywa prestiż oraz
wiarygodność jako potencjalny partner w kolejnych projektach /przedsięwzięciach

Opracowanie na podstawie Współpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Korzyści ze WP na postawie wyników ankiety beneficjentów PWP PO KL
Poziom osób zaangażowanych w realizację PWP:
 wzrost wiedzy na temat sprawdzonych przez partnera rozwiązań oraz nabycie konkretnego
doświadczenia w rozwiązywaniu problemów, które były przedmiotem wdrażanych projektów
 poznanie nowoczesnych metod zarządzania projektami oraz możliwość nabycia doświadczeń
w pracy w zespołach międzynarodowych
 pogłębienie wiedzy na temat praktycznych kwestii dotyczących realizacji projektu
 umocnienie dotychczasowych relacji z partnerami i nawiązanie nowych kontaktów
 poprawa funkcjonowania zespołu projektodawcy (wzrost motywacji do lepszej i
efektywniejszej pracy).
 udoskonalenie znajomości języka obcego (z zakresu codziennej komunikacji oraz specyficznej
terminologii z dziedziny, którą zajmuje się projekt )
 poznawanie kultury kraju, z którym współpracujemy
Opracowanie na podstawie Współpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów

Rozszerzenie projektu o
komponent ponadnarodowy
Rozpoczęcie realizacji projektu w trybie krajowym (realizowanego w komponencie
centralnym/regionalnym, wybranego w ramach „standardowego konkursu”/ projektu
systemowego , realizowanego samodzielnie lub w partnerstwie krajowym)

Znalezienie partnera ponadnarodowego (partnerów) i opracowanie z nim koncepcji
planowanego komponentu (w zakresie zgodnym z zakresem merytorycznym projektu
= przynajmniej 1 cel szczegółowy jest realizowany we WP)

Podpisanie przez Beneficjenta z PP listu intencyjnego, wprowadzenie komponentu do
treści wniosku (w celu złożenia go do zatwierdzenia przez IP/IP2), przygotowanie
uzasadnienia dla rozszerzenia

Rozszerzenie projektu o
komponent ponadnarodowy
Złożenie przez Beneficjenta do IP/IP2 w trybie zgłoszenia zmiany do projektu :
• pisemnego uzasadnienia wprowadzanych zmian (określającego obszar WP, cele
i spodziewane rezultaty, planowany budżet , możliwość zwiększenia budżetu projektu
maksymalnie o 30% jego całkowitej wartości, wskazanej w umowie o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL).
• aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu,
• kopię listu intencyjnego (zasady przygotowania listu tożsame jak w konkursie na PWP):
– Max 3 listy do 1 wniosku
– 2 możliwości podpisania listu: bilateralny, multilateralny
– 4 dopuszczone języki: polski, angielski, niemiecki, francuski
– W przypadku listu w języku obcym pomocnicze tłumaczenie na język polski

Rozszerzenie projektu o
komponent ponadnarodowy
Instytucja weryfikująca projekt systemowy/IOK ocenia zasadność wprowadzanych zmian
i wyraża warunkową akceptację w terminie 15 dni od daty wpływu pisma beneficjenta
uzasadniającego wprowadzenie zmian wraz z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie
projektu oraz kopią listu intencyjnego .
(IP, przy ocenie konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, może skorzystać ze wsparcia ekspertów wyłonionych
na zasadach i w trybie określonym w Systemie Realizacji PO KL).

Koszty nawiązania współpracy ponadnarodowej, poniesione przed akceptacją
wprowadzanych zmian w projekcie, uznaje się za kwalifikowalne pod warunkiem
akceptacji zmian przez IP.

Instytucja weryfikująca projekt systemowy/IOK w momencie udzielania warunkowej
akceptacji zmian w projekcie wskazuje beneficjentowi wzór umowy o współpracy
ponadnarodowej, który należy zastosować (uwzględniając jednocześnie możliwość
modyfikacji, zgodnie z Zasadami wyboru projektów).

Rozszerzenie projektu o
komponent ponadnarodowy
Beneficjent składa kopię umowy o współpracy ponadnarodowej w terminie
wyznaczonym przez instytucję weryfikującą projekt systemowy/IOK (nie krótszym niż 30
dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty otrzymania informacji o warunkowej akceptacji
zmian w projekcie).
•

Jedynym dokumentem wymaganym od partnera ponadnarodowego przez instytucję
weryfikującą projekt systemowy/IOK na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu
jest kopia umowy o współpracy ponadnarodowej, z zastrzeżeniem sytuacji gdy w projekcie
występuje finansowane wydatków partnera ponadnarodowego ze środków PO KL w myśl
Zasad finansowania PO KL. W takiej sytuacji instytucja weryfikująca projekt systemowy/IOK na
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu wymaga od partnera oświadczenia o
kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy).

•

We wzorze umowy o współpracy ponadnarodowej poszczególne kwoty wskazywane są w euro
wg kursu z miesiąca, w którym zgłoszono zmiany do projektu (W przypadku, gdy umowa o
współpracy ponadnarodowej przewiduje wyłącznie środki finansowe wnoszone przez
projektodawcę/beneficjenta składającego projekt w ramach PO KL, możliwe jest wskazanie kwot w PLN).

•

Liczba i rodzaj złożonych kopii umów o współpracy ponadnarodowej odpowiada listom
intencyjnym załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu.

Rozszerzenie projektu o
komponent ponadnarodowy

Za ostateczną akceptację zmian uznaje się podpisanie aneksu do umowy o
dofinansowanie projektu (o ile aneks jest wymagany) lub akceptację złożonej przez
beneficjenta umowy lub umów o WP przez instytucję weryfikującą projekt
systemowy/IOK (w sytuacji gdy aneks do umowy o dofinansowanie nie jest wymagany).

Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym

Wsparcie KIW
 Udział przedstawicieli KIW w spotkaniach dla Projektodawców/Beneficjentów z
zakresu współpracy ponadnarodowej (dot. rozszerzenień o komponent
ponadnarodowy, realizacji PWP, w tym rozliczeń itp.)
 Wsparcie Beneficjentów w poszukiwaniu partnerów ponadnarodowych
 Konsultacje indywidualne/grupowe dotyczące współpracy ponadnarodowej
(spotkania, konsultacje mailowe, telefonieczne itp.)

 Dokumenty i publikacje dostępne na stronie internetowej KIW www.kiwpokl.org.pl
 Inne w zależności od potrzeb.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Zespół ds.
Projektów
Ponadnarodowych

• Katarzyna Tyczko – 22 378 31 59
katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl
• Beata Rybicka - Dominiak – tel. 22 378 31 68,
beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl ,
• Magdalena Karczewska – tel. 22 378 31 63,
magdalena.karczewska@cpe.gov.pl ,
• Maciej Jamrozik – tel. 22 378 31 62,
maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

Dziękuję za uwagę!
Maciej Jamrozik
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