
UCHWAŁA NR XXXIII/221/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, planowany do realizacji 
w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r. na kwotę 3 203 356,05 zł, finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3 043 188,24 zł oraz ze środków własnych w formie wkładu 
pieniężnego w wysokości 160 167,81 zł.

2. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”, Poddziałanie 10.1.2 „Kształcenie 
ogólne i zawodowe w ramach ZIT”, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w konkursie nr 
RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3. Projekt wprowadzony zostanie do budżetu Powiatu Toruńskiego na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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UZASADNIENIE

Powiat toruński zamierza przystąpić do realizacji projektu „EU-geniusz w naukowym
labiryncie” w ramach Poddziałania 10.1.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-
04-114/17, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną, negocjacje i ocenę strategiczną uzyskując
łącznie 63,5 punktów.

Celem projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” realizowanego przez Powiat
Toruński w partnerstwie z Gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto
Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie jest podniesienie kompetencji
kluczowych 1600 uczniów z 40 szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu
powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez
realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie
kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, w terminie do 30.09.2020 r. Główną grupę docelową
stanowią uczniowie kształcący się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających
kompetencje kluczowe z 14 przedmiotów, uzupełnieniem których będą lekcje wyjazdowe.
Uczniowie z najsłabszymi wynikami w nauce będą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych. Gimnazjaliści, licealiści i uczniowie technikum będą mogli skorzystać z usług
doradców zawodowych oraz uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami rynku pracy i
biznesu, natomiast uczniowie LO odbędą miesięczne płatne staże zawodowe u pracodawców.
Nauczyciele zaś zdobędą nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach.
Nowością w tym projekcie są zajęcia uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych
prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem łazików marsjańskich ReMY oraz zajęcia z
programowania z wykorzystaniem klocków Lego i robotów wpisujące się w kampanię społeczną
programuj.gov.pl. Szkoły zostaną doposażone w materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do
przeprowadzenia atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć dodatkowych Planowana wartość projektu to
3 203 356,05 zł. Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.09.2020 r.

Realizacja uchwały będzie skutkowała wydatkowaniem środków z budżetu powiatu
toruńskiego w wysokości 5% wartości projektu przypadającej na Powiat jako Lidera projektu, tj.
7 990,48 zł (na 3 lata realizacji projektu). Wkład własny poniesiony zostanie w formie pieniężnej.

Realizacja nowego projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” w roku szkolnym
2018/2019, 2019/2020 zapewni ciągłość oferowanego wsparcia w stosunku do poprzedniego
okresu programowania, przyczyniając się tym samym do podniesienia atrakcyjności i jakości
szkolnictwa ogólnego w powiecie toruńskim oraz gminach powiatu toruńskiego.
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