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Welcomeurope, z siedzibą w Paryżu, jest firmą z ponad 15-let-

nim doświadczeniem w problematyce związanej z programa-

mi i funduszami europejskimi. Współpracujemy z instytucjami 

administracji publicznej (ministerstwa, samorządy, władze lo-

kalne, urzędzy marszałkowskie, etc.), uniwersytetami, fir-

mami prywatnymi oraz z organizacjami międzynarodowymi 

na terenie całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

Welcomeurope Eastern European Office
Tel: +48 71 715 01 21
mhiszka@welcomeurope.com 

Welcomeurope Head office
38 rue Léon – 75018 – F - Paris
Tel: +33 1 42 54 60 64   lbouchony@welcomeurope.com 



Usługi dla koordynatorów projektów z sektora publicznego, 
prywatnego jak i organizacji non-profit

Dynamiczny zespół Welcomeurope (20 osób zlokalizowanych w Paryżu i Nantes oraz od
2010 roku we Wrocġawiu) wspiera klientów poprzez dostarczanie usług i narzędzi dostosowanych 
do ich indywidualnych potrzeb. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klientów, 
działamy na trzech pġaszczyznach.

welcoMeurope szKolenia

Zespół Welcomeurope prowadzi szereg regularnych, wyspecjalizowanych szkoleń, wdrażajac swoje 

know-how poprzez:

- tematyczne sesje szkoleniowe (np: przygotowanie planu projektu, wypełnianie aplikacji, wyliczanie 

budżetu szacunkowego, wdrażanie projektu, sprawozdawczość do Komisji Europejskiej, i inne);

- 14 modulów szkoleniowych prowadzonych w językach: angielskim, francuskim i polskim w Paryżu, 

Brukseli, i Warszawie (według harmonogramu katalogowego);

- szkolenia „tailor made” (szyte na miarę) dostosowane do potrzeb i specyfiki klienta na terenie całej 

Unii Europejskiej. 

welcoMeurope eurofundinG

Welcomeurope monitoruje wszelkie możliwości funduszowe za pomocą Eurofunding. Jest to jedyny 

zharmonizowany serwis informacyjny, uġatwiajņcy dostŋp do zaktualizowanych programów

 jak i ogłaszanych   konkursów lub     przetargów   na terenie całej Unii Europejskiej: 

- profesjonalna strona internetowa www.welcomeurope.com z dostępem do ponad 450 europejskich 
programów aktualizowanych na bieżąco;

- spersonalizowany system „funding alerts” zawiadamiający o możliwości składania wniosków;

- publikacje przewodników Eurofunding (również w wersji elektronicznej).

welcoMeurope doradzTwo 

Dzięki zespołowi profesjonalistów, Welcomeurope pomaga w rozwoju strategii i operacyjnych metod w zakresie 

pozyskiwania finansowania dla Państwa projektów oraz ich efektywnego wdrażania: 

- doradztwo od momentu powstania pomysłu projektu, jego redakcji, opracowania budżetu, koncepcji planu 

akcji, poprzez podpisanie umowy o dofinansowaniu, do rozliczania projektu, respektując unijne  wymagania;

- identyfikacja i rozwój sieci partnerów, negocjowanie umów partnerskich; 

- promocja Państwa interesów i projektów.

“Very good service, per-
fect opportunity to find 
potential partners and 
share valuable experien-
ce, definitely recommend 
it!”

« Szkolenie przeprowa-
dzone na bardzo wyso-
kim poziomie merytoryc-
znym »

« Training was something 
like opening EU doors or 
windows. Thanks for tips. »

Welcomeurope Eastern 
European Office

Malgorzata Hiszka
Tel: +48 71 715 01 21 

mhiszka@welcomeurope.com 



Lorraine de BouchonyNasze profesjonalne kompetencje pomogą Państwu w zakresie 
zarządzania programami funduszowymi

Usługi dla administratorów funduszy, instytucji zarządzających, 
oraz pośredniczących

 Nasza rola

Dostarczanie informacji na temat programów
Oferujemy pomoc w przygotowywaniu i realizacji planów komunikacyjnych, w tym EFRR i EFS. 
Zapewniamy wsparcie w opracowaniu narzędzi do zarządzania programami dla organów 
wdrażającyh oraz pośredniczących.

Ewaluacja zarządzania programami europejskimi
Identyfikujemy wyniki projektów terytorialnych na rzecz wymiaru europejskego  w celu odpowiedniego 
dostosowania do oczekiwań wypływających z polityk unijnych na lata 2007-2013.  
Prowadzimy ewaluacje i diagnostyki metod zarządzania programami unijnymi.

Organizowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi przypisanymi do programów
Ułatwiamy nawiązania partnerstw między placówkami zarządzającymi programami europejskimi a 
podmiotami korzystającymi z ich funduszy. 
Radzimy, jak zoptymalizować sp·jność ekip zarządzających funduszami europejskimi.

Dyrektorem Welcomeurope Eastern European Office 

jest Malgorzata Hiszka, ekspert w dziedzinie polityk unijnych,

pracujący  od  kilkunastu lat w siedzibie w Paryżu. 

Małgorzata uzyskała doświadczenie w Parlamencie Euro-

pejskim i w Radzie Europy. W Welcomeurope kieruje 

Departamentem Rozwoju i Strategii. Zawsze była aktywna 

i zaangażowana w rozwój nowych rynków europejskich, 

dzięki czemu zdobyła szerokie doświadczenie w bada-

niach porównawczych między krajami członkowskimi UE.

« Szkolenie jest bardzo 
dobrym poczņtkiem w 
pozyskiwaniu       Ţrodk·w 
bezpoŢrednio z Komisji 
Europejskiej »

« It has revealed key in-
formation that   I would 
not found in reading book 
and publications »

« A very clarifying training 
and important practical 
insights given by an ex-
perienced trainer! »

Welcomeurope w Polsce

Jako jedni z pierwszych w Polsce pomagamy naszym klien-
tom w zdobyciu dotacji nie tylko z funduszy strukturalnych, ale 
także bezpośrednio z Brukseli, gdyż nasz kraj jest jednoczesnie 
pełnoprawnym beneficjantem dodatkowych programow unij-
nych, w ramach programow intra-europejskich oraz kooperacji 
zewnetrznej. 

Dzieki bazie partnerów,   zdobytej   podczas  wieloletniego 
doświadczenia, oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu konkretnych 
partnerów w zależnosci od potrzeb naszych klientów w danej 
dziedzinie. Uważamy, iż umiejętność tworzenia klimatu w prowa-
dzeniu zaawansowanych projektów w konsorcjum jest jednym z 
warunków sukcesu przy ocenie ich wniosku w Brukseli. 

Dzieki szerokiemu doświadczeniu w prowadzeniu projektow trans-
granicznych, transeuropejskich oraz współpracy z krajami trzeci-
mi, pragniemy pomoc Europie Centralnej w wykorzystaniu poten-
cjału, jaki oferuje członkostwo w Unii Europejskiej.



Nasze atuty
- maksymalne wykorzystanie możliwości dotacyjnych, jakie oferuje Komisja Europejska przy realizacji Państwa projektów w skali lokalnej, 
transeuropejskiej jak i międzynarodowej;
- rozwijanie stosunków międzyinstytucjonalnych dla zwiększenia ich wiarygodności i widoczności;
- zastosowanie praktycznej i sprawdzonej metodologii opartej na wieloletnim doświadczeniu;
- przekazywanie operacyjnych metod poprzez ilustracje studiów przypadków i prace nad bieżącymi dokumentami aplikacyjnymi; 
- znajomość specyfiki oceny projektów bezpośrednio w Brukseli;
- szeroka baza partnerów europejskich niezbędna do wykorzystania w projektach transeuropejskich i międzynarodowych.

Welcomeurope jest również regularnym uczestnikiem oraz współorganizatorem przy najważniejszych wydarzeniach Unii Europejskiej 
takich jak np.: Open Days, European Employment Week, Infodays i wielu innych.

Welcomeurope w liczbach

- 6500 przeszkolonych ekspertów z ponad 80 krajów europejskich;

- kazdego miesiąca 180 000 osób korzysta z naszej strony: www.welcomeurope.com;

- 5500 organizacji korzysta z systemu Eurofunding w ponad 30 krajach;

- 80 szkoleniowych sesji katalogowych w ciągu roku;

- co roku ponad 90 szkoleń „szytych na miarę”, zaprojektowanych na życzenie klienta;

- łącznie, ok. 180 sesji szkoleniowych rocznie. 

Przykłady naszych referencji
ACCOR (FRANCE)
APPK (EMPLOYMENT PROMOTION AGENCY OF KOSOVO) 
AREVA GROUP (FRANCE)
CARITAS (LEBANON, LUXEMBOURG, SWITZERLAND, MOLDOVA, VIETNAM)
CEPEI (BANJA LUKA, BOSNIA-HERZEGOVINA)
CHAMBERS OF INDUSTRY (THROUGHOUT THE UE)
COLLEGE OF EUROPE (BRUGES, BELGIUM)
CROATIAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS, (ZAGREB, CROATIA)
EDF GROUP (FRANCE)
EURASIA FOUNDATION (WASHINGTON, USA)
EUROPEAN YOUNG WOMEN CHRISTIAN ASSOCIATIONS (DENMARK)
FRENCH DEVELOPMENT AGENCY (MARSEILLE, FRANCE)
GTZ (BRUSSELS, BELGIUM)
INSEAD (FONTAINEBLEAU, FRANCE) 
KENES INTERNATIONAL, (GENEVA, SWITZERLAND)
MIGREUROP (FRANCE)
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (SKOPJE, MACEDONIA)
OSCE (PRISTINA, KOSOVO)
PRESS NOW (HILVERSUM, THE NETHERLANDS)
PSI-EUROPE (AMSTERDAM, THE NETHERLANDS)
RESEARCH AND DEVELOPMENT - MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (SKOPJE, 
MACEDONIA) 
SERBIAN REFUGEE COUNCIL (BELGRADE, SERBIA)
TECHNOLOGY UNIVERSITY, BRNO, CZECH REPUBLIC 
TECHNOPOLIS (HELSINKI, FINLAND)
THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (SKOPJE, MACEDONIA)
UNECE (GENEVA, SWITZERLAND)
UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME (MINSK, BELARUS)
UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME (ZADAR, CROATIA)
UNIVERSITY OF ANADOLU, (ANADOLU, TURKEY)
VOLVO TRUCKS - RENAULT TRUCKS (SWEDEN)

Przykłady naszych referencji w Polsce
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE
AMBASADA FRANCJI W POLSCE
CENTRE FOR MEDICAL BIOLOGY 
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
CENTRUM ROZWOJU SZKOL WYZSZYCH
CITY OFFICE OF CZESTOCHOWA
CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
EASTERN POLAND BUSINESS GROUP
GMINA WROCLAW
HOUS-ES - NETWORK URBACT
JAGIELLONIAN UNIVERSITY
KGHM POLSKA MIEDZ
KRAJOWA SZKOLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MARSHAL’S OFFICE OF THE LODZ REGION
MIASTO POZNAN
MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT
MUNICIPALITY OF KOSZALIN
MUSEUM NARODOWE W WARSZAWIE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES
POLITECHNIKA KRAKOWSKA, POLITECHNIKA LODZKA, 
POLITECHNIKA WROCLAWSKA - INSTYTUT
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE
... 
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