UCHWAŁA Nr 282/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu
Erasmus plus planowanego do realizacji przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (T.j. Dz. U z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2), w
związku z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7
sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji wniosków
aplikacyjnych dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków
pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów
resortowych3, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Sonne über Europa” realizowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodowej Agencji Programu Erasmus plus, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu, dyrektorowi
Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący posiedzenia
Wicestarosta Toruński
Andrzej Siemianowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260.
3
Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2013 r. oraz Uchwałą
Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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Koncepcja projektów
dofinansowywanych lub
finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej ,
niepodlegających zwrotowi
środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu ( EFTA) ,
środków pochodzących z
innych źródeł zagranicznych
oraz ze środków budżetu
Państwa z programów
LP resortowych.

Uszczegółowienie

Opis

„Sonne über Europa” Słońce nad Europą
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Nazwa projektu
Nazwa podmiotu , który będzie
realizował projekt (jednostka
organizacyjna lub wydział Starostwa Powiatowego w Toruniu
odpowiedzialny za realizację
projektu)

Uczniowie Zespołu
Szkól, CKU w Gronowie
wraz z uczniami ze szkół
partnerskich będą planować, konstruować i wykonywać łódź napędzaną
energią słoneczną.
W końcowej fazie projektu łódź będzie brała
udział w zawodach sportowych w jednym z krajów europejskich.
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Rodzaj programu( rodzaj źródła
finansowania ) , z którego planowany projekt będzie finansowany lub współfinansowany

Agencja Narodowa ProProgram Erasmus Plus,
gramu Erasmus Plus w
Akcja KA 2
Warszawie
Partnerstwa Strategiczne
-rozwijanie wśród młodzieży i kadry
nauczycielskiej wiedzy o różnorodności
kultur i języków europejskich oraz
zrozumienia jej wartości;
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Cel projektu (czemu projekt ma
służyć z uwzględnieniem zadań
powiatu)

Zespół Szkół, CKU w Gronowie

-pomaganie młodym ludziom w nabyciu
podstawowych umiejętności i kompetencji
życiowych niezbędnych dla rozwoju
osobistego, przyszłego zatrudnienia i
aktywnego obywatelstwa europejskiego.
- nauka we wspólnym, międzynarodowym
zespole oparta na tolerancji, rzeczowości i
gotowości do rozwiązywania problemów, a
także
na
odpowiedzialności
za
skonstruowanie konkretnego, poprawnie
funkcjonującego technicznego produktu;
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-rozpoznanie i pozytywne wykorzystanie
współdziałania w kształceniu;
-podjęcie próby wyrównywania treści
kształcenia w krajach partnerskich pomimo
różnic
kulturowych
(wykorzystanie
programów: CAP, CAD, CAM z
oprogramowaniem
CNC
przy
jednoczesnym konstruowaniu produktu,
teoretyczno
-naukowe
podstawy
termodynamiki) z włączeniem wiedzy z
różnych dziedzin (nawiązania do fizyki,
technologii, kształcenia praktycznego,
rysunku technicznego, ekonomii i logiki);
-gotowość
przystąpienia
wszystkich
zespołów do udziału w międzynarodowym
konkursie przy jednoczesnym wspólnym
przygotowywaniu się do pracy;
-podstawą wspólnych spotkań będzie
skonstruowanie kreatywnego, wysokiej
jakości produktu technicznego łodzi
napędzanej energią słoneczną;
-podczas spotkań uczestnicy zajmować się
będą również historią, kulturą, gospodarką,
strukturą społeczną i językiem każdego
kraju będącego w danym momencie
gospodarzem (kursy językowe, zwiedzanie
zakładów, wycieczki i zwiedzanie ważnych
zabytków kultury, włączenie się w projekt
rodzin uczniów);
-wykorzystanie mediów elektronicznych
do wzajemnej komunikacji (forum
internetowe e-twinnig). Zadaniem uczniów
będzie samodzielne prowadzenie tego
forum.
DLA UCZNIÓW
Konstruowanie produktu technicznego w
międzynarodowym zespole, doskonalenie
znajomości języka niemieckiego, poznanie
krajów szkół partnerskich
Zakres przedmiotowy projektu
(co w ramach projektu ma być
realizowane)

DLA NAUCZYCIELI
Nadzorowanie przebiegu projektu, wsparcie uczniów
DLA SZKOŁY
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Udział w projekcie międzynarodowym,
próba wyrównania treści programowych,

nawiązanie współpracy ze szkołami i pracodawcami z zagranicy

Wskaźniki projektu planowane
do osiągnięcia (wymienić )

1. Liczba nauczycieli biorących udział w
projekcie – 8.
2. Liczba uczniów biorących udział w
projekcie – ok 30
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Miejsce realizacji projektu
7
8

Adresaci projektu

Planowana ilość uczestników
9 projektu
Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy uczestników
(przewidywana liczba
osób/podmiotów kwalifikujących
10 się do objęcia wsparciem)
11 Czas realizacji projektu (od – do)
Termin złożenia wniosku o dofi12 nansowanie

 ZS CKU w Gronowie (technikum)
 Kocaeli (Turcja)\
 Eupen (Belgia)
 Regensburg (Niemcy)
 Dunaujvaros (Węgry)
 Perugia (Włochy)
Uczniowie Technikum, nauczyciele Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
30 uczniów
Uczniowie klas Technikum Zespołu Szkół,
CKU w Gronowie (technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)
01.09.2017 – 31.08.2020
15.02.2017


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub potrzebne przed
podpisaniem umowy o dofinan
sowanie projektu ( różne oświadczenia , zaświadczenia , pozwo
lenia , decyzje itp. )

13
14 Wartość całkowita projektu
Planowana wartość wsparcia ze
środków zagranicznych
15
16 Wymagany wkład własny
Planowany zakres rzeczowo –
finansowy planowanych nakładów na realizację projektu
17
18 Dane uzupełniające
Zamówienia publiczne
19

oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu
zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu.
oświadczenia Starosty i Wicestarosty
informacja na temat rachunku bankowego
30 000 Euro
30 000 Euro

85% budżetu zostanie przekazane przed
realizacją projektu
pozostałe 15% będzie przekazane po zatwierdzeniu raportu końcowego

Obowiązek przeprowadzenia
zewnętrznego audytu projektu
NIE
20 (TAK lub NIE):
Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po zamknięciu projektu Archiwizacja dokumentacji po zatwierdze(osoba odpowiedzialna za skom- niu końcowego wniosku o płatność - koorpletowanie dokumentów, nadzór dynator projektu.
21 nad przekazaniem dokumentów)

