
TRANSNARODOWE DZIAŁANIA 
W OBRĘBIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI 
I KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DLA 

ANGAŻOWANIA SPOŁECZNOŚCI 
I INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIGRANTÓW 
W EUROPIE ŚRODKOWEJ

TASKFORCOME

Polska
�� Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   

www.uek.krakow.pl
��  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  

www.malopolska.uw.gov.pl
��  Tobacco Concept Factory  

http://tcfhub.pl 

Austria
�� Institute for Economic Promotion of the Austrian 

Economic Chamber, Wienna http://wko.at
�� Multicultural Association, Innsbruck  

www.migration.cc

Chorwacja
�� Cluster for Eco-Social Innovation and Development, 

Split www.cedra.hr/Split
�� Municipality of Split http://www.split.hr

Włochy
�� Polytechnic University of Marche, Ancona  

www.univpm.it
�� Offenders Pathways to Employment National  

Network, Verona www.openconsorzio.org
�� CNR National Research Council 

Institute of Clinical Physiology, Pisa http://ifc.cnr.it 
Institute of Research and Policies on Social  
Sciences, Rome http://irpps.cnr.it 

Niemcy
�� CULTURE GOES EUROPE - CGE Erfurt e.V. Erfurt  

www.cge-erfurt.org
�� Plattform e.V. Erfurt  

www.deine-plattform.info

12 partnerów z 5 krajów Europy Środkowej działa wspólnie 
na rzecz poprawy integracji społeczno-gospodarczej 
imigrantów  i wykorzystania potencjału innowacji 
społecznych dla społecznego i gospodarczego rozwoju.

KIM JESTEŚMY?

Taskforcome strona internetowa: taskforcome.eu
 www.facebook.com/Taskforcome-1901315683307852

Kontakt
Taskforcome
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
Anna Drabina

 anna.drabina@uek.krakow.pl

Dr hab. Jan Brzozowski
 jan.brzozowski@uek.krakow.pl

 +48 606 203 352
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5 
KRAJÓW

2.8 
MILIONÓW EURO 

BUDŻET PROJEKTU 12 
PARTNERÓW

Grupy 
społecznościowe, 

HUBy i zaangażowanie 
lokalnych 

interesariuszy

Szkolenia rozwijające 
umiejętności 
w zakresie 

przedsiębiorczości

Plany działania  
i plan  

rozwoju polityki

Edukacja, szkolenia  
i narzędzia 

pomocnicze dla 
migrantów  

i przedsiębiorczości 
społecznej

Punkty kompleksowej 
obsługi programów 

wsparcia 
przedsiębiorczości

TASKFORCOME W LICZBACH CO ROBIMY?

TASKFORCOME odpowiada na 2 istotne wyzwania  
Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich:  
społeczno-ekonomiczną integrację imigrantów oraz 
potencjał społecznych innowacji w społecznym 
i ekonomicznym rozwoju.

Głównymi zadaniami w projekcie będą: stworzenie 
lokalnych planów działania (Local Action Plans) oraz 
transnarodowego planu działania na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości migrantów i przedsiębiorczości 
społecznej w regionach beneficjentów. Działaniem 
objęci zostaną kluczowi aktorzy społeczni 
poprzez wzmacnianie kompetencji i umiejętności 
przedsiębiorców migrantów i przedsiębiorców 
społecznych, tworzenie punktów kompleksowej 
obsługi oferujących wsparcie dla przedsiębiorców 
społecznych i migrantów oraz stworzenie 
rekomendacji dla polityk publicznych w tym zakresie.

Produktami projektu będą narzędzia szkoleniowe 
(platforma e-learningowa, podręcznik), kompleksowe 
punkty obsługi oraz strategie wsparcia przedsiębiorczości 
migrantów i przedsiębiorczości społecznej.

Jego celem jest rozwój ekosystemów 
promujących integrację i społeczną 
innowacyjność, w ramach których kluczowi 
uczestnicy będą w nowatorski sposób 
dostarczać usługi dla obywateli i stwarzać 
możliwości rozwoju przedsiębiorczości. 
W tym aspekcie kluczowy będzie udział 
uniwersytetów, organizacji pozarządowych, 
organów administracji państwowej 
i obywateli, by stworzyć odpowiednie 
warunki dla innowacji i rozwoju w regionach 
objętych działaniem projektu.
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