
UCHWAŁA Nr 289/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 1 marca 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 Ponadgimnazjalnych w Chełmży 
 

 

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. „Skillsfor life” realizowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji 

Programu Erasmus plus, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Chełmży, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Katarzynie Komakowskiej, dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. 

 

§ 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 i poz. 1948. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 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. 



 

LP 

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. Uszczegółowienie  Opis  

1 Nazwa projektu  
 „Skills for life” – kształtowanie kompetencji kluczowych w 

dorosłym życiu.  
  

2 

Nazwa podmiotu , który będzie realizował 

projekt (jednostka organizacyjna lub 

wydział Starostwa Powiatowego w 

Toruniu odpowiedzialny za realizację 

projektu) 

 ZSP w Chełmży   

3 

Rodzaj programu( rodzaj źródła 

finansowania ) , z którego planowany 

projekt będzie finansowany lub 

współfinansowany 

Erasmus plus, KA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 

praktyk. 

Rola ZSP w Chełmży: partner 

Koordynator projektu: Rumunia, Medgidia 

Język projektu: angielski 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Fundacja 

Rozwoju 

Systemu 

Edukacji – 

Narodowa 

Agencja 

Programu  

4 
 Cel projektu (czemu projekt ma służyć z 

uwzględnieniem zadań powiatu) 

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb uczestników 

dotyczących kształcenia zawodowego poprzez nabycie praktycznych 

umiejętności i wiedzy z zakresu: 

 Zapewnienie ciągłego przepływu informacji 

umożliwiającego prowadzenie kształcenia i szkolenia 

zawodowego w oparciu o osiągane rezultaty, w ramach 

systemów zapewniania jakości, zgodnie z zaleceniem 

EQAVET; 

 Doskonalenie kompetencji kluczowych w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym wspólnych 

metod wprowadzania tych kompetencji do programów 

nauczania; 

 Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla 

wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich 

umiejętnościach zawodowych poprzez ustawiczne 

kształcenie i szkolenie zawodowe; 

 Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i 

przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży; 

 Podnoszenie jakości pracy z młodzieżą; 

 Promowanie rozwiązań i działań zwiększających 

uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i społecznym, 

zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem. 

Projekt realizuje cele strategiczne powiatu:  

Dobra jakość kształcenia w powiecie/w szczególności: Kształcenie 

zawodowe odpowiadające rynku pracy./Kształtowanie postaw 

przedsiębiorczości w czasie nauki w szkole 

Celem projektu jest również : podniesienie kwalifikacji i umiejętności 

językowych kadry pedagogicznej , promowanie otwartości, tolerancji i 

poszanowania różnorodności, promowanie różnorodności językowej i 

świadomości międzykulturowej oraz wzmocnienie wymiaru 

europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu. Przyczyni się to 

do zwiększenia atrakcyjności oferty szkoły, wpłynie na wyższą jakość 

kształcenia zawodowego w szkole. Wypełnienie wspomnianych celów   



wzmocni również rozpoznawalność szkoły w regionie, kraju oraz za 

granicą 

. 

5 
 Zakres przedmiotowy projektu (co w 

ramach projektu ma być realizowane) 

Projekt skierowany jest do młodzieży kształcącej się zarówno w 

liceum, jak i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Chełmży. 

Beneficjenci programu będą uczestniczyć w krótkoterminowych 

wyjazdach uczniów do Francji, Rumunii i Niemiec w trzech 10-

osobowych grupach. 

Planowane terminy mobilności: 

Listopad 2017: międzynarodowe spotkanie projektowe 

koordynatorów projektu- Rumunia. 

Listopad 2018: międzynarodowe spotkanie projektowe 

koordynatorów projektu – Francja 

Maj 2018 – krótkoterminowy wyjazd uczniów- Rumunia 

Październik 2018- krótkoterminowy wyjazd uczniów – Francja, 

Grudzień 2018 - krótkoterminowy wyjazd uczniów - Niemcy 

 

 

6 
Wskaźniki projektu planowane do 

osiągnięcia (wymienić ) 

1. Liczba osób spośród uczniów, którzy nabędą nowe kompetencje 

zawodowe potwierdzone certyfikatem Europass Mobility  -30 

2. Liczba osób spośród uczniów, która nabędzie umiejętności 

językowe z języka angielskiego zawodowego potwierdzone 

certyfikatem -30 

3. Liczba osób z kadry pedagogicznej, nauczycieli przedmiotów 

zawodowych oraz języków obcych, która nabędzie umiejętności 

językowe z języka angielskiego zawodowego potwierdzone 

certyfikatem -2   

7  Miejsce realizacji projektu 

ZSP w Chełmży 

Francja- Soissons, Rumunia-Medgidia, Niemcy-Kolonia 

    

8  Adresaci projektu Uczniowie  w ZSP w Chełmży, nauczyciele    

9 Planowana ilość uczestników projektu  30 uczniów, 6 nauczycieli 

  

10 

Zdiagnozowana dostępność docelowej 

grupy uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem) 

30 uczniów, 6 nauczycieli 

  

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.09.2017-31.08.2019   

12 
Termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie 
02.03.2017 

  

13 

Dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub potrzebne przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie projektu ( różne 

oświadczenia , zaświadczenia , 

pozwolenia , decyzje itp. ) 

Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie: 

 Informacja o rachunku bankowym szkoły 

 Formularz dotyczący statusu prawnego szkoły 

 Uchwała organu prowadzącego o utworzeniu szkoły 
  

14 Wartość całkowita projektu  26000,00 (114,400 PLN)    

  15 

Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych  

  

26000,00 (114,400 PLN) 

 100% 

16  Wymagany wkład własny  0   0% 

17 

Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

planowanych nakładów na realizację 

projektu   

Planowane zakupy i wydatki inwestycyjne 

0 

Planowane zakupy pozostałe  

0 

18 Dane uzupełniające  Sposób zarządzania projektem ( ilość osób, forma zatrudnienia ) nie dotyczy 



19 Zamówienia publiczne 

Powyżej 30 tyś. euro  

( ilość ) 
Nie dotyczy 

Do 30 tyś. euro  

( Tak /Nie ) 

 Nie dotyczy 

20 

Obowiązek przeprowadzenia 

zewnętrznego audytu projektu (TAK lub 

NIE): 

 NIE 

  

21 

Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po 

zamknięciu projektu (osoba 

odpowiedzialna za skompletowanie 

dokumentów, nadzór nad przekazaniem 

dokumentów) 

Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o 

płatność - koordynator projektu. 

  

 

 

Wszystkie dochody i wydatki będą realizowane w 2017 r. - 2019 r.  W 2019 odbędzie się ewaluacja i posumowanie projektu. 

 

 


