Przykładowe projekty

Wsparcie procesu zatrudnienia

Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek
W odpowiedzi na potrzeby wielkopolskiego rynku pracy oraz branży turystycznej,
hotelarskiej i gastronomicznej tego regionu, Syntea SA zrealizowała projekt
Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek, który miał na celu podniesienie
konkurencyjności firm z sektora hospitality poprzez aktualizację kwalifikacji
zawodowych przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzane były szkolenia
Manager gastronomii – nowoczesne zarządzanie restauracją, Organizator obsługi ruchu turystycznego, Obsługa
klienta oraz Język angielski w turystyce. Program szkoleń prowadzonych w standardzie VCC, przewidywał
realizację części praktycznej. Proces edukacyjny realizowany w ramach przedsięwzięcia zakończony był
egzaminem oraz wydaniem certyfikatów dla uczestników, co umożliwiło im wzrost kompetencji zgodny
z międzynarodowymi wytycznymi.

Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii
Analizując potrzeby nabycia kompetencji oraz uaktualnienia posiadanych
kwalifikacji kadry dydaktycznej, Syntea SA przygotowała projekt Edukacja
zawodowa bliżej nowoczesnych technologii, w ramach którego
opracowane i pilotażowo wdrażane są programy doskonalenia zawodowego
w międzynarodowych przedsiębiorstwach dla nauczycieli prowadzących kształcenie w zawodach: Informatyk,
Ekonomista, Elektronik, Technik budownictwa.

Nowy zawód nową szansą
Przedsięwzięcie Nowy zawód nową szansą skierowane jest do osób, które utraciły pracę.
W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci
Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika
zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania
lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia. Ponadto przewidziane jest Poradnictwo psychologiczne,
prowadzone przez ekspertów rynku pracy, Kursy zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatów VCC oraz
Staże zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach. Ostatni etap projektu zakłada przedstawienie każdemu
uczestnikowi sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.
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Syntea SA rozpoczynała działalność na rynku komercyjnym w 2003 roku budując swoją pozycję od
niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację
dostarczającą system usług kompetencyjnych obejmujących analizę predyspozycji, szkolenia
i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie oraz optymalizację zatrudnienia. Umożliwiamy
przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub przekwalifikowanie się, a także uzupełnienie
kompetencji specjalistycznych wymaganych przez pracodawców. Wszystkie programy realizujemy
w ramach międzynarodowych systemów certyfikacyjnych, zgodnych z najbardziej aktualnymi
trendami w dziedzinie edukacji i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Postrzegamy edukację
jako proces trwający przez całe życie, zapewniając możliwości rozwoju osobom w każdym wieku,
zarówno pracującym, jak i bezrobotnym.

Nasze wieloletnie doświadczenie przy równoczesnej współpracy z głównymi
podmiotami w sektorach odpowiedzialnych za przygotowanie kadr nowoczesnej
gospodarki: edukacją K12, uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy oraz
przedsiębiorcami pozwoli kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby Państwa
organizacji. Proponujemy Państwu współpracę w obszarze szeroko rozumianego
outsourcingu procesów edukacyjno-rekrutacyjnych.
W ramach partnerstwa Państwa przedsiębiorstwo może liczyć na diagnozę
i podpowiedź najlepszych rozwiązań, pozyskanie środków na ich finansowanie wraz
z zapewnieniem przez nas kadry, adekwatnie do aktualnego zapotrzebowana ze
strony Państwa organizacji.

przeszkolonych osób
wydanych certyfikatów
współpracujących trenerów
osób, które skorzystały z praktyk i staży
środków pozyskanych na projekty edukacyjne

Wszechstronne doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
(fundusze UE) pozwala proponować nasze usługi bez kosztów z Państwa strony.

wartości projektów zrealizowanych wspólnie z uczelniami
łączny budżet projektów w sektorze K12

Syntea SA, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel. + 48 91 45 21 400, fax: + 48 91 45 21 401

www.syntea.pl

biuro@syntea.pl

Dlaczego warto z nami współpracować?
n jako jedna z największych firm z sektora edukacyjnego w Polsce proponujemy kompleksową ofertę i unikalny
model aktywności biznesowej, wspierający rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych na każdym etapie życia
i kariery Pracowników Państwa przedsiębiorstwa,
n posiadamy wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania oraz współpracujemy na wielu płaszczyznach z przedsiębiorstwami, instytucjami rynku pracy oraz
jednostkami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i dysponowanie środkami unijnymi, co w pełni pozwala zdiagnozować
i odpowiedzieć na Państwa potrzeby,
n  uzupełnianiamy lukę pomiędzy propozycją sektora edukacji a dynamicznie zmieniającymi się potrzebami
przedsiębiorstw zgodnie z ideą Lifelong Learning („Uczenie się przez całe życie”),
n posiadamy rozbudowaną sieć wyselekcjonowanych Partnerów w kraju i za granicą, co gwarantuje nie tylko najwyższą
jakość, ale tym samym rozbudowane portfolio naszych usług dedykowanych indywidualnym przedsiębiorcom,
n oferujemy długofalową i bezkosztową współpracę w zakresie outsourcingu edukacji  oraz pośrednictwa pracy,
n posiadamy doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym.

Proponowany przez nas outsourcing usług edukacyjno – rekrutacyjnych
dedykowany Przedsiębiorcom realizujemy w trzech głównych obszarach:
Dostosowanie kompetencji Pracowników zatrudnionych w Państwa
przedsiębiorstwie do potrzeb rynku pracy
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w podnoszeniu oraz uzupełnianiu kompetencji zawodowych pracowników
przedsiębiorstw, dlatego wiemy jakie zdolności są wymagane i pożądane w danych branżach. Współpraca z Synteą
w zakresie przygotowania Państwa pracowników w określonym czasie i pod sprecyzowane profile kompetencyjne daje
gwarancję weryfikacji wiedzy nabytej w realizowanych przez nas projektach.
Ponadto własne możliwości i doświadczanie w zakresie edukacji wykorzystujemy poprzez wspólne inicjatywy i działania
podejmowane z instytucjami rynku pracy, co pozwala stale monitorować potrzeby pracodawców, a także pozyskiwać
środki na dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowanie zawodowe dla osób chcących lepiej adaptować się do aktualnych
wymagań rynku pracy, a jednocześnie swojej organizacji.

Outsourcing procesu rekrutacji oraz organizacji programu praktyk
i staży w Państwa przedsiębiorstwie
Dostarczamy kompleksowego wsparcia w procesie uzyskiwania kompetencji dzięki bieżącemu monitoringowi tendencji
rynkowych i konsultacjom z przedsiębiorcami. Wdrażamy programy opracowane wspólnie z przedsiębiorstwami, dzięki
którym ich absolwenci spełnią wszelkie wymogi kompetencyjne związane z danym stanowiskiem pracy i mają szansę
na znalezienie zatrudnienia w sektorach o dużym potencjale rozwoju.
Program stażowy poprzedzony jest cyklem szkoleń pozwalających zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne
na danym stanowisku pracy, wykorzystując metodologię kształcenia i sprawdzania nabytych umiejętności zgodnie
z systemem Vocational Competence Certificate (www.vccsystem.eu). Certyfikacja kompetencji zawodowych zgodna
jest z polską oraz europejską polityką potwierdzania efektów uczenia się, co stanowi innowację na rynku i pozwala
spełnić standardy jakościowe.

Korzyści dla Państwa organizacji:
n  zdiagnozowanie potrzeb kompetencyjnych Państwa przedsiębiorstwa,
n  dostęp do wykwalifikowanych pracowników i specjalistów spełniających oczekiwania Państwa przedsiębiorstwa,
n  możliwość wyboru najlepszych kandydatów na praktykantów i stażystów posiadających odpowiednie przygotowanie
zawodowe zweryfikowane w systemie VCC,
n  zapewnienie kompleksowej organizacji praktyk i staży zarówno pod kątem merytorycznym (w oparciu o dedykowane
programy), jak i logistycznym (wyposażenie praktykanta, szkolenia BHP, wynagrodzenie opiekunów),
n  oszczędność czasu i zasobów w ramach partnerstwa z Synteą polegającego na bezkosztowej współpracy w zakresie
opracowania projektu, pozyskania finansowania, realizacji i rozliczenia.

Przygotowanie kadry dla Państwa przedsiębiorstwa w publicznych
placówkach edukacyjnych poprzez tworzenie tzw. klas patronackich
Realizujemy projekty edukacyjne (szkolenia, kursy, programy praktyk i staży oraz metody aktywizacji zawodowej)
zgodne ze światowymi trendami oraz   opracowane we współpracy z wybranymi, wyselekcjowanymi Partnerami
lokalnymi i międzynarodowymi.
Zapewniamy innowacyjne podejście i gwarantujemy pełną diagnozę potrzeb Państwa organizacji w zakresie obsługi,
wyboru i wytypowania partnerskich szkół, stworzenia dedykowanego harmonogramu zajęć dodatkowych oraz patronatu
we wdrożeniu wybranego programu oraz pełnej logistyki przedsięwzięcia. Ponadto odpowiadamy za pozyskanie
środków na wdrożenie i uruchomienie projektu. Gwarantujemy przygotowanie kompetencyjne i dostarczanie kadr
na zmówienie przedsiębiorców według indywidualnego zapotrzebowania jakie powinni posiadać przyszli stażyści,
praktykanci oraz osoby zatrudniane w  firmach zgodnie ze strategią realizowaną przez Państwa przedsiębiorstwo.

Korzyści dla Państwa organizacji:
Korzyści dla Państwa organizacji:
n  zyskują Państwo Synteę jako Partnera w kompleksowym procesie dostarczenia lub uaktualnienia kompetencji Państwa
pracowników,
n  gwarantujemy bezkosztową z Państwa strony, długofalową współpracę zespołu wyselekcjowanego przez Synteę w zakresie
zdiagnozowania potrzeb Państwa przedsiębiorstwa,
n  zapewniamy Państwu pozyskanie finansowania do rozwoju kadry pod potrzeby Państwa organizacji (napisanie projektu,
pozyskanie źródeł finansowania, realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia),
n  oszczędność czasu i zasobów.

n  możliwość kształtowania kompetencji przyszłych pracowników już na najwcześniejszych etapach edukacji,
n  umacnianie wizerunku Państwa przedsiębiorstwa poprzez udział w prestiżowych projektach we współpracy z Synteą,
n  kreowanie potrzeb edukacyjnych oraz tworzenie nowych programów nauczania zgodnych z potrzebami Państwa
przedsiębiorstwa,
n  organizacja praktyk i staży dla uczniów zgodnie z harmonogramem odpowiadającym na Państwa potrzeby,
n  przyjęcie na staż/praktykę lub zatrudnienie osób odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu wraz z odpowiednimi
kompetencjami zawodowymi potwierdzonymi stosownymi certyfikatami,
n  możliwość wyboru przez Państwa najlepszego stażysty/praktykanta na okres próbny, a w dalszej perspektywie możliwość
przedłużenia umowy w ramach bezkosztowego partnerstwa z Synteą.

Dlaczego warto z nami współpracować?
n jako jedna z największych firm z sektora edukacyjnego w Polsce proponujemy kompleksową ofertę i unikalny
model aktywności biznesowej, wspierający rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych na każdym etapie życia
i kariery Pracowników Państwa przedsiębiorstwa,
n posiadamy wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania oraz współpracujemy na wielu płaszczyznach z przedsiębiorstwami, instytucjami rynku pracy oraz
jednostkami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i dysponowanie środkami unijnymi, co w pełni pozwala zdiagnozować
i odpowiedzieć na Państwa potrzeby,
n  uzupełnianiamy lukę pomiędzy propozycją sektora edukacji a dynamicznie zmieniającymi się potrzebami
przedsiębiorstw zgodnie z ideą Lifelong Learning („Uczenie się przez całe życie”),
n posiadamy rozbudowaną sieć wyselekcjonowanych Partnerów w kraju i za granicą, co gwarantuje nie tylko najwyższą
jakość, ale tym samym rozbudowane portfolio naszych usług dedykowanych indywidualnym przedsiębiorcom,
n oferujemy długofalową i bezkosztową współpracę w zakresie outsourcingu edukacji  oraz pośrednictwa pracy,
n posiadamy doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym.

Proponowany przez nas outsourcing usług edukacyjno – rekrutacyjnych
dedykowany Przedsiębiorcom realizujemy w trzech głównych obszarach:
Dostosowanie kompetencji Pracowników zatrudnionych w Państwa
przedsiębiorstwie do potrzeb rynku pracy
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w podnoszeniu oraz uzupełnianiu kompetencji zawodowych pracowników
przedsiębiorstw, dlatego wiemy jakie zdolności są wymagane i pożądane w danych branżach. Współpraca z Synteą
w zakresie przygotowania Państwa pracowników w określonym czasie i pod sprecyzowane profile kompetencyjne daje
gwarancję weryfikacji wiedzy nabytej w realizowanych przez nas projektach.
Ponadto własne możliwości i doświadczanie w zakresie edukacji wykorzystujemy poprzez wspólne inicjatywy i działania
podejmowane z instytucjami rynku pracy, co pozwala stale monitorować potrzeby pracodawców, a także pozyskiwać
środki na dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowanie zawodowe dla osób chcących lepiej adaptować się do aktualnych
wymagań rynku pracy, a jednocześnie swojej organizacji.

Outsourcing procesu rekrutacji oraz organizacji programu praktyk
i staży w Państwa przedsiębiorstwie
Dostarczamy kompleksowego wsparcia w procesie uzyskiwania kompetencji dzięki bieżącemu monitoringowi tendencji
rynkowych i konsultacjom z przedsiębiorcami. Wdrażamy programy opracowane wspólnie z przedsiębiorstwami, dzięki
którym ich absolwenci spełnią wszelkie wymogi kompetencyjne związane z danym stanowiskiem pracy i mają szansę
na znalezienie zatrudnienia w sektorach o dużym potencjale rozwoju.
Program stażowy poprzedzony jest cyklem szkoleń pozwalających zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne
na danym stanowisku pracy, wykorzystując metodologię kształcenia i sprawdzania nabytych umiejętności zgodnie
z systemem Vocational Competence Certificate (www.vccsystem.eu). Certyfikacja kompetencji zawodowych zgodna
jest z polską oraz europejską polityką potwierdzania efektów uczenia się, co stanowi innowację na rynku i pozwala
spełnić standardy jakościowe.

Korzyści dla Państwa organizacji:
n  zdiagnozowanie potrzeb kompetencyjnych Państwa przedsiębiorstwa,
n  dostęp do wykwalifikowanych pracowników i specjalistów spełniających oczekiwania Państwa przedsiębiorstwa,
n  możliwość wyboru najlepszych kandydatów na praktykantów i stażystów posiadających odpowiednie przygotowanie
zawodowe zweryfikowane w systemie VCC,
n  zapewnienie kompleksowej organizacji praktyk i staży zarówno pod kątem merytorycznym (w oparciu o dedykowane
programy), jak i logistycznym (wyposażenie praktykanta, szkolenia BHP, wynagrodzenie opiekunów),
n  oszczędność czasu i zasobów w ramach partnerstwa z Synteą polegającego na bezkosztowej współpracy w zakresie
opracowania projektu, pozyskania finansowania, realizacji i rozliczenia.

Przygotowanie kadry dla Państwa przedsiębiorstwa w publicznych
placówkach edukacyjnych poprzez tworzenie tzw. klas patronackich
Realizujemy projekty edukacyjne (szkolenia, kursy, programy praktyk i staży oraz metody aktywizacji zawodowej)
zgodne ze światowymi trendami oraz   opracowane we współpracy z wybranymi, wyselekcjowanymi Partnerami
lokalnymi i międzynarodowymi.
Zapewniamy innowacyjne podejście i gwarantujemy pełną diagnozę potrzeb Państwa organizacji w zakresie obsługi,
wyboru i wytypowania partnerskich szkół, stworzenia dedykowanego harmonogramu zajęć dodatkowych oraz patronatu
we wdrożeniu wybranego programu oraz pełnej logistyki przedsięwzięcia. Ponadto odpowiadamy za pozyskanie
środków na wdrożenie i uruchomienie projektu. Gwarantujemy przygotowanie kompetencyjne i dostarczanie kadr
na zmówienie przedsiębiorców według indywidualnego zapotrzebowania jakie powinni posiadać przyszli stażyści,
praktykanci oraz osoby zatrudniane w  firmach zgodnie ze strategią realizowaną przez Państwa przedsiębiorstwo.

Korzyści dla Państwa organizacji:
Korzyści dla Państwa organizacji:
n  zyskują Państwo Synteę jako Partnera w kompleksowym procesie dostarczenia lub uaktualnienia kompetencji Państwa
pracowników,
n  gwarantujemy bezkosztową z Państwa strony, długofalową współpracę zespołu wyselekcjowanego przez Synteę w zakresie
zdiagnozowania potrzeb Państwa przedsiębiorstwa,
n  zapewniamy Państwu pozyskanie finansowania do rozwoju kadry pod potrzeby Państwa organizacji (napisanie projektu,
pozyskanie źródeł finansowania, realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia),
n  oszczędność czasu i zasobów.

n  możliwość kształtowania kompetencji przyszłych pracowników już na najwcześniejszych etapach edukacji,
n  umacnianie wizerunku Państwa przedsiębiorstwa poprzez udział w prestiżowych projektach we współpracy z Synteą,
n  kreowanie potrzeb edukacyjnych oraz tworzenie nowych programów nauczania zgodnych z potrzebami Państwa
przedsiębiorstwa,
n  organizacja praktyk i staży dla uczniów zgodnie z harmonogramem odpowiadającym na Państwa potrzeby,
n  przyjęcie na staż/praktykę lub zatrudnienie osób odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu wraz z odpowiednimi
kompetencjami zawodowymi potwierdzonymi stosownymi certyfikatami,
n  możliwość wyboru przez Państwa najlepszego stażysty/praktykanta na okres próbny, a w dalszej perspektywie możliwość
przedłużenia umowy w ramach bezkosztowego partnerstwa z Synteą.
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Wsparcie procesu zatrudnienia

Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek
W odpowiedzi na potrzeby wielkopolskiego rynku pracy oraz branży turystycznej,
hotelarskiej i gastronomicznej tego regionu, Syntea SA zrealizowała projekt
Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek, który miał na celu podniesienie
konkurencyjności firm z sektora hospitality poprzez aktualizację kwalifikacji
zawodowych przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzane były szkolenia
Manager gastronomii – nowoczesne zarządzanie restauracją, Organizator obsługi ruchu turystycznego, Obsługa
klienta oraz Język angielski w turystyce. Program szkoleń prowadzonych w standardzie VCC, przewidywał
realizację części praktycznej. Proces edukacyjny realizowany w ramach przedsięwzięcia zakończony był
egzaminem oraz wydaniem certyfikatów dla uczestników, co umożliwiło im wzrost kompetencji zgodny
z międzynarodowymi wytycznymi.

Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii
Analizując potrzeby nabycia kompetencji oraz uaktualnienia posiadanych
kwalifikacji kadry dydaktycznej, Syntea SA przygotowała projekt Edukacja
zawodowa bliżej nowoczesnych technologii, w ramach którego
opracowane i pilotażowo wdrażane są programy doskonalenia zawodowego
w międzynarodowych przedsiębiorstwach dla nauczycieli prowadzących kształcenie w zawodach: Informatyk,
Ekonomista, Elektronik, Technik budownictwa.

Nowy zawód nową szansą
Przedsięwzięcie Nowy zawód nową szansą skierowane jest do osób, które utraciły pracę.
W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci
Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika
zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania
lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia. Ponadto przewidziane jest Poradnictwo psychologiczne,
prowadzone przez ekspertów rynku pracy, Kursy zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatów VCC oraz
Staże zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach. Ostatni etap projektu zakłada przedstawienie każdemu
uczestnikowi sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.

Zaufali nam

45 000
50 000
3000
700
50 000 000 PLN
33 000 000 PLN
27 000 000 PLN

Syntea SA rozpoczynała działalność na rynku komercyjnym w 2003 roku budując swoją pozycję od
niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację
dostarczającą system usług kompetencyjnych obejmujących analizę predyspozycji, szkolenia
i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie oraz optymalizację zatrudnienia. Umożliwiamy
przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub przekwalifikowanie się, a także uzupełnienie
kompetencji specjalistycznych wymaganych przez pracodawców. Wszystkie programy realizujemy
w ramach międzynarodowych systemów certyfikacyjnych, zgodnych z najbardziej aktualnymi
trendami w dziedzinie edukacji i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Postrzegamy edukację
jako proces trwający przez całe życie, zapewniając możliwości rozwoju osobom w każdym wieku,
zarówno pracującym, jak i bezrobotnym.

Nasze wieloletnie doświadczenie przy równoczesnej współpracy z głównymi
podmiotami w sektorach odpowiedzialnych za przygotowanie kadr nowoczesnej
gospodarki: edukacją K12, uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy oraz
przedsiębiorcami pozwoli kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby Państwa
organizacji. Proponujemy Państwu współpracę w obszarze szeroko rozumianego
outsourcingu procesów edukacyjno-rekrutacyjnych.
W ramach partnerstwa Państwa przedsiębiorstwo może liczyć na diagnozę
i podpowiedź najlepszych rozwiązań, pozyskanie środków na ich finansowanie wraz
z zapewnieniem przez nas kadry, adekwatnie do aktualnego zapotrzebowana ze
strony Państwa organizacji.

przeszkolonych osób
wydanych certyfikatów
współpracujących trenerów
osób, które skorzystały z praktyk i staży
środków pozyskanych na projekty edukacyjne

Wszechstronne doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
(fundusze UE) pozwala proponować nasze usługi bez kosztów z Państwa strony.

wartości projektów zrealizowanych wspólnie z uczelniami
łączny budżet projektów w sektorze K12
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