UCHWAŁA Nr 346/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”
planowanego do realizacji przez Powiat Toruński

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2016 poz. 814 z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 resortowych 3 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”
planowanego do realizacji przez Powiat Toruński, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i
poz. 935
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191,
poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.
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.

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 346/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 5.07.2017 r.
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

„EU-geniusz w naukowym labiryncie”
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Nazwa projektu
Nazwa podmiotu , który będzie
realizował projekt (jednostka
organizacyjna lub wydział Starostwa Powiatowego w Toruniu
odpowiedzialny za realizację
projektu)

3

Rodzaj programu( rodzaj źródła
finansowania ) , z którego planowany projekt będzie finansowany lub współfinansowany

4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w
ramach ZIT
Podniesienie kompetencji kluczowych
1350 uczniów z 45 szkół prowadzących
kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz
podnoszenie kompetencji 65 nauczycieli,
w terminie do 30.09.2020 r.

5

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: TIK,
nauk matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych, programowania i robotyki, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
2. Realizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne.
3. Realizacja doradztwa edukacyjnozawodowego związanego z wyborem
dalszych kierunków kształcenia i
uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

1

Cel projektu (czemu projekt ma
służyć z uwzględnieniem zadań
powiatu)

Zakres przedmiotowy projektu
(co w ramach projektu ma być
realizowane)

Wydział Promocji i Rozwoju

Opis

Projekt partnerski z
udziałem 9 gmin (8 gmin
powiatu toruńskiego bez
Gm. Wielka Nieszawka
oraz Kowalewo Pomorskie)

Europejski Fundusz Społeczny

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 346/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 5.07.2017 r.
4. Realizacja staży zawodowych dla
uczniów LO.
5. Realizacja projektów edukacyjnych z
zakresu robotyki z wykorzystaniem łazika marsjańskiego.
6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników
pedagogicznych.

Wskaźniki projektu planowane
do osiągnięcia (wymienić )

1. liczba szkół wykorzystujących sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć - 45
2. liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 1000
3. liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu - 65

Miejsce realizacji projektu

Szkoły podstawowe - 32
Gimnazja - 8
Licea - 3
Technika - 2

6

7

Adresaci projektu
8

Projekt partnerski z
udziałem 9 gmin (8 gmin
powiatu toruńskiego bez
m. Chełmża oraz Kowalewo Pomorskie)
Uczniowie, nauczyciele oraz szkoły podProjekt partnerski z
stawowe, gimnazja, licea i technika z tere- udziałem 9 gmin (8 gmin
nu powiatu toruńskiego i Kowalewa Popowiatu toruńskiego bez
morskiego, które osiągnęły słabe wyniki
Gm. Wielka Nieszawka
edukacyjne poniżej średniej dla wojewódz- oraz Kowalewo Pomortwa w roku 2015 lub 2016.
skie)

Planowana ilość uczestników
1350 uczniów i 65 nauczycieli
9 projektu
Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy uczestników
(przewidywana liczba
ok. 2800 uczniów
osób/podmiotów kwalifikujących
10 się do objęcia wsparciem)
11 Czas realizacji projektu (od – do) 01.03.2018 – 30.09.2020
Termin złożenia wniosku o dofi21.07.2017 r.
12 nansowanie
Dokumenty potrzebne przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie:
 oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz
Dokumenty niezbędne do złożePracy, PFRON lub innych należności
nia wniosku lub potrzebne przed
wymaganych odrębnymi przepisami
podpisaniem umowy o dofinan oświadczenie o niezaleganiu z uiszsowanie projektu ( różne oświadczaniem podatków wobec Skarbu Pańczenia , zaświadczenia , pozwostwa
lenia , decyzje itp. )
 harmonogram płatności wraz z kontrasygnatą głównego księgowego
 oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT w zakresie możli13
wości odzyskiwania/odliczania VAT

ZAŁĄCZNIK

14 Wartość całkowita projektu
Planowana wartość wsparcia ze
środków zagranicznych
15
16

Wymagany wkład własny

do Uchwały Nr 346/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 5.07.2017 r.
 dokument potwierdzający wybór starosty/wicestarosty, dokument potwierdzający powołanie skarbnika
 uchwała rady powiatu o przyjęciu
wniosku o dofinansowanie projektu do
realizacji
 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 formularz informacyjny dotyczący
personelu projektu – Dane personelu
 oświadczenie o zobowiązaniu/braku
zobowiązania do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu
 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu.
3 276 445,97 zł
3 112 623,67, w tym:
 85% - wsparcie finansowe EFS
 10% - wsparcie finansowe krajowe
95%
 163 822,30 zł – finansowy, w tym
wkład powiatu toruńskiego 8 096,58zł 5%
Planowane zakupy i wydatki inwestycyjne
0




Planowany zakres rzeczowo –
finansowy planowanych nakładów na realizację projektu
Planowane zakupy pozostałe
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sprzęt komputerowy(tablice interaktywne, komputery,
laptopy, drukarki,
aparaty fotograficzne, rzutniki)
340 750,00zł
materiały dydaktyczne (szkielety, globusy, mapy, odczynniki, zestawy do badania gleby) 47 800,00
zł
zestawy klocków
Lego Mindstorm’s
211 200,00 zł
roboty ReMY
26 000,00zł
oprogramowania i
programy do zajęć
20 000,00 zł

ZAŁĄCZNIK

Dane uzupełniające

do Uchwały Nr 346/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 5.07.2017 r.
Zarządzanie projektem
na poziomie Starostwa
(3 osoby):
1. koordynator projektu
(dodatek specjalny),
2. specjalista ds. kontaktów z partnerami
(dodatek specjalny)
3. specjalista ds. finansowo-księgowych
Sposób zarządzania projektem ( ilość osób,
(1/2 etatu)
forma zatrudnienia )
Zarządzanie projektem
na poziomie 9 gmin
(koordynator gminny +
księgowa – dla każdej
gminy).
Zarządzanie na poziomie
3 szkół powiatowych
(koordynator szkolny +
księgowa)

18
Powyżej 30 tyś. euro
( ilość )

nie dotyczy

Zamówienia publiczne
Do 30 tyś. euro
( Tak /Nie )
19
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)

W zależności od specyfikacji, zakupy wyszczególnione w punkcie 17

