


ЗА НАС



НАШИТЕ УСЛУГИ



НАШИТЕ УСЛУГИ

Намиране на подходящи партньорски организации от чужбина, съобразени с
нуждите на бенефициента и провеждане на цялостна комуникация на чужд език.
Предоставяне на цялата необходима документация от чуждестранни партньори

Създаване на работен график на проекта и програми за трудова практика или
обучение, според нуждите на бенефициента



НАШИТЕ УСЛУГИ

Цялостна поддръжка при работа с онлайн система и портал на ЕС за отчитане

Техническо управление: следене на календара на дейностите, комуникация с
партньори, гаранция за качество и др.

Административно и финансово управление

Провеждане на процеси на мониторинг и оценка

Разработване на планове и прилагане на надеждност за разпространение на
резултатите



ДОПЪЛНИТЕЛНИ

За разработването на плана
за акредитация предлагаме
консултантска и техническа
помощ при подготовката и
изпълнението на процес на
стратегическо планиране,
който отчита и всички
дейности за развитие на
вашата рационализирана
международна организация.

Стратегическият план за развитие ще
бъде създаден като референтна рамка за
вземане на решения и програмиране на

действия, насочени към устойчива
политика и приобщаващ растеж на

територията на вашата местна общност.
Чрез него вашата организация ще

увеличи капацитета си, за да получи по-
лесен достъп до наличното финансиране

за изпълнение на проекти по Еразъм+.

Подкрепа за развитие,
както и цялостна

помощ за управление
на проекти по дейност

KA2 с фокус върху
всички видове обмен

и сътрудничество,
включени в тази нова

рамка



ПОСТИЖЕНИЯ

Има богат опит в управлението на европейски проекти, натрупан до 2011 г.,
включително всички сектори на програмата Еразъм +

Радваме се на голямо доверие сред нашите национални и международни партньори,
благодарение на редица успешно завършени проекти за мобилност в консорциум в
сектора на ПОО през предходните години

Нашият екип използва солиден опит в подготовката на обучителни/образователни
материали и интелектуални продукти, придобити чрез работа със стратегическо
партньорство и междусекторно сътрудничество

Можем да предложим партньорства за сътрудничество с много надеждни
организации от 3 европейски държави

От 2017 г. до момента имаме проекти, за които си сътрудничим с над 1000 мобилности
за студенти и служители в сектора на образованието



ИЗБЕРЕТЕ НАС

Опитът на организацията е доказан и нашите партньори го гарантират.

Нашият екип работи според нуждите на всяка организация и предлага партньорства и услуги,
съобразени с нуждите на организацията бенефициент.

Организацията има контакти и партньори от цяла Европа и ще намери най-подходящата
партньорска организация за вашия проект.

Нашият екип редовно участва в международни конференции и панаири образование в
чужбина, разширявайки мрежата си от контакти и по-голямата част от образователната сфера

вече следи отблизо новите тенденции



ИЗБЕРЕТЕ НАС

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ силно вярва в успеха и ползите от практическото обучение,
международната учебна мобилност и схемите за обучение за работа в реална работна среда,

както на местно, така и на европейско ниво

Екипът на организацията смята, че прилагането на подобни образователни подходи е от
решаващо значение за постигането на единно общество, базирано на знания, социално

включване и икономически растеж.

Решавайки да работите с нас, Вие заплащате минимална сума за подготовката и
представянето на проекта, като по-голямата част от средствата се изплащат само след

одобрение на финансирането и принадлежат към бюджета на проекта.



СВЪРЖЕТЕ СЕ

WWW.HORIZONTPROCONSULT.COM

HORIZONT.PROCONSULT@GMAIL.COM

+359 886 168 008


