UCHWAŁA Nr 402/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”
planowanego do realizacji przez Zespół Szkół CKU 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 2017 poz. 1868), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z załącznikiem nr 1 do
Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia
procedury wewnętrznej weryfikacji projektów 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 uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”
planowanego do realizacji przez Zespół Szkół CKU w Gronowie, stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu Dyrektorowi
Zespołu Szkół CKU w Gronowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

Koncepcja tworzenia i realizacji projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja
Działanie 10.4 Edukacja dorosłych
Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

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 resortowych.
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Nazwa projektu
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia.
Nazwa podmiotu, który będzie realizował projekt (jednostka organizacyjna lub wydział StaW części projektu odnoszącej się do powiatu toruńskiego - ZS, CKU w Gronowie
rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny za realizację projektu)
Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
z którego planowany projekt będzie finansowa- Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja
ny lub współfinansowany
Działanie 10.4 Edukacja dorosłych
Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy
Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje
Uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup
projekt)
defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności
zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. W ramach projektu będą realizowane zadania powiatu określone
w Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 w ramach celu 2. Dobra jakość kształcenia w powiecie
poprzez działania polegające na doradztwie edukacyjno zawodowym (działanie 2.1.1) oraz promowanie szkół i kształcenia ustawicznego (działanie 2.1.4).
Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach
Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego2 służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy,
projektu ma być realizowane)
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez:
a) kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,
b) kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
c) pozostałe kursy wymienione w rozporządzeniu w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub
kwalifikacji zawodowych.
Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie składać się z co najmniej dwóch elementów:
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a) wstępnego spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym
b) spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym w celu uzyskania indywidualnej porady edukacyjno-zawodowej:
i. pogłębiona analiza danej osoby;
ii. wypracowanie w formie pisemnej indywidualnego planu działania uwzględniającego możliwości podnoszenia
kompetencji i kwalifikacji wraz z potencjalnymi źródłami finansowania, w tym przedstawienie uczestnikowi przynajmniej 2 ofert kształcenia w formie pozaszkolnej z obszaru danego podregionu3 zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestnika i zapotrzebowaniem rynku pracy (zapewnienie uczestnikowi wyboru propozycji, przy czym co do
zasady uczestnik może wybrać jedną ofertę kształcenia realizowaną w ramach projektu).
Uczestnik będzie mógł uczestniczyć w kursach zaproponowanych przez CKU lub skorzystać w pierwszej kolejności
z oferty usług dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.
Możliwości kursów organizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu toruńskiego (specyfikacja projektu nie
pozwala na określenie dokładnego zakresu szkoleń, bowiem przedmiotowe wsparcie będzie ustalone dopiero po spotkaniu z doradcą edukacyjno-zawodowym. Podany katalog szkoleń jest tylko określeniem możliwości poszczególnych
jednostek organizacyjnych. W przypadku braku możliwości realizacji przez jednostki organizacyjne uczestniczące w
projekcie szkolenia, zostaną merytorycznie zlecone partnerowi lub na zewnątrz):
ZS, CKU w Gronowie
•
Kurs kadry i płace
•
Kurs rachunkowości
•
Kurs księgowości
•
Kurs carvingu
•
Kurs florystyki
•
Kurs stylizacji paznokci
•
Kursy stylizacji i wizażu
•
Kursy kosmetyczne
•
Kurs cukiernictwa
•
Kursy gastronomiczne
•
Kurs barmański
•
Kurs baristyczny
•
Kurs kelnerski
•
Kurs fotograficzny
•
Kurs podstaw dietetyki
•
Kurs operatora kombajnu zbożowego
•
Kurs prawa jazdy kategorii T
•
Kurs prawa jazdy kategorii B
•
Kurs Solid Edge/AutoCad
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Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia
(wymienić wskaźnik i wielkość)
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Miejsce realizacji projektu
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Adresaci projektu

•
Kurs grafiki komputerowej
•
Kurs programowania urządzeń mobilnych
•
Kurs programowania inteligentnych domów
•
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG (136)
•
Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe metoda MMA (111)
•
Kurs – spawanie blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych – metoda TIG (141)
ZSP w Chełmży
•
Kurs PODSTAW HTML5 i CSS – KODERA
•
Kurs PODSTAW PROGRAMOWANIA - PHP i MYSQL
•
Kurs księgowego I stopnia
•
Kurs rachunkowości II stopnia
•
Kadry i płace ze szkoleniem komputerowym
•
Kadry i płace bez szkolenia komputerowego
•
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
•
Kurs kucharski
•
Kurs kelnerski
•
Kurs podstaw dietetyki
•
Kurs baristyczny
•
Kurs cukierniczy
•
Kurs florystyki
•
Kurs carvingu
•
Kurs wizażu i stylizacji - i etap
•
Kurs sprzedawca - kasjer
•
Kurs opieki nad dzieckiem
ZS w Chełmży
•
Kurs gotowania – potrawy regionalne
•
Kurs kroju i szycia
Dla powiatu toruńskiego:
Wskaźnik produktu: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia – 221
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 70% osób
uczestniczących w tej formie wsparcia
Dla powiatu toruńskiego:
- ZS, CKU w Gronowie
- ZSP w Chełmży,
- ZS w Chełmży
Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat:
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9 Planowana ilość uczestników projektu
10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy
uczestników (przewidywana liczba
osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia
wsparciem)

a) o niskich kwalifikacjach i/lub
b) z niepełnosprawnościami i/lub,
c) powyżej 50 roku życia
z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą,
które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i
jednocześnie należą do grup defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe
potrzeby w dostępie do edukacji.
Projekt obejmuje osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie PODREGIONU - BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO (Powiat bydgoski, Powiat toruński, M. Bydgoszcz, M. Toruń)
Dla powiatu toruńskiego: minimum 221. Dla projektu: minimum 1609.

11 Czas realizacji projektu (od – do)

01.01.2018 – 31.12.2020

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

17.11.2017 r.
Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku:
potwierdzenie, że partnerzy są placówkami kształcenia dorosłych (lub CKU lub CKP) lub są organem prowadzącym
takie placówki (str. 46 regulaminu kryterium B.1.3).
Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:
 podpisy pod umową partnerską
 oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 oświadczenie o zobowiązaniu do stosowania ustawy Pzp.
Dla powiatu toruńskiego: 1 716 402,00 zł
Dla projektu: 12 731 280,00 zł

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub
potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ( różne oświadczenia ,
zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. )

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

Dla projektu: 11 458 152,00 zł
Dla powiatu toruńskiego: 174 495,58 zł (10%)
Dla projektu: 1 273 128,00zł
Część wkładu własnego przyjmie postać niepieniężną poprzez wykorzystanie sal na spotkania z doradcą oraz poszczególne szkolenia. Wysokość będzie uzależniona od ilości uczestników oraz zdiagnozowanych przez doradcę form
wsparcia.
17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła- Planowane zakupy usług:
dów na realizację projektu
Planowane zakupy towarów:
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18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/
funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miejsce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnienia, w przypadku dodatku specjalnegowysokość dodatku w % od wysokości zasadniczej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹
19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro –
ilość i przedmiot
20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konkurencyjności-ilość i przedmiot
21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania
rynku-ilość i przedmiot
22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wytycznymi programowymi
23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub
NIE, jeśli TAK – planowany termin):
24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za
skompletowanie dokumentów, nadzór nad przekazaniem dokumentów)

Dla powiatu toruńskiego w ramach środków trwałych zaplanowano 174 495,58 zł.
Szczegółowa specyfikacja zakupów możliwa będzie do przeprowadzenia dopiero po zdiagnozowaniu uczestników
poprzez spotkania z doradcą edukacyjno zawodowym i wyborem poszczególnych form wsparcia.
Każda ze szkół otrzyma również materiały zużywalne oraz środki dydaktyczne do prowadzenie poszczególnych szkoleń.
Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy
Zarządzanie na poziomie powiatu toruńskiego: realizacja przez ZS, CKU w Gronowie.
1)
asystent koordynatora (1/5 etatu) – ZS, CKU w Gronowie
2)
specjalista ds. finansowo-księgowych (dodatek specjalny) – ZS, CKU w Gronowie
3)
kierownik kursów w ZS, CKU w Gronowie (1/5 etatu)
4)
kierownik kursów w ZSP w Chełmży (umowa cywilnoprawna),
5)
kierownik kursów w ZS w Chełmży (umowa cywilnoprawna),
Przeprowadzenie postępowań będzie uzależnione od zdiagnozowania uczestników w kontekście zaproponowanych
form wsparcia (rodzaje szkoleń, liczba osób).
Przeprowadzenie postępowań będzie uzależnione od zdiagnozowania uczestników w kontekście zaproponowanych
form wsparcia (rodzaje szkoleń, liczba osób).
Przeprowadzenie postępowań będzie uzależnione od zdiagnozowania uczestników w kontekście zaproponowanych
form wsparcia (rodzaje szkoleń, liczba osób).
asystent koordynatora
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku przeprowadzenia zewnętrznego audytu. Jednakże
decyzja co do przeprowadzenia audytu należała będzie do lidera projektu Gminy Miasta Torunia.
Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność – asystent koordynatora

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę

Gronowo, 9.11.2017 r.

Opracowała: Anita Murawska-Czapla
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Nazwa projektu

Osoba dokonująca opinii projektu
(imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja)

Treść opinii (ewentualne uwagi)

Podpis osoby odpowiedzialnej
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