
UCHWAŁA Nr 112/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Entwicklung von (digitalen) Lehr und 

Lernmaterialien ueber Europa” – „Stworzenie cyfrowych materiałów dydaktycznych na temat 

Europy” w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021, 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 2019 r. poz. 511), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869), w związku z załącznikiem nr 1 do Uchwały 

Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. 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. „Entwicklung von (digitalen) Lehr- und 

Lernmaterialien ueber Europa”  - Stworzenie cyfrowych materiałów dydaktycznych na temat 

Europy w ramach programu Erasmus+ na lata 2019-2021 w ramach programu Europejski Fundusz 

Społeczny  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus plus na 

lata 2019-2021, 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 CKU w Gronowie.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

     Wicestarosta Toruński 

 

                           Michał Ramlau 
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Koncepcja tworzenia i realizacji projektu „Entwicklung von (digitalen) Lehr- und Lernmaterialien ueber Europa” w odpowiedzi na konkurs w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus plus na lata 2019-2021 

 

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. 

1 Nazwa projektu   „Entwicklung von (digitalen) Lehr- und Lernmaterialien ueber Europa”  - Stworzenie cyfrowych ma-

teriałów dydaktycznych na temat Europy. 
2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

 Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Europejski Fundusz Społeczny  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus plus na 

lata 2019-2021  

4 Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez współpracę 3 szkół, w tym dwóch spoza granic Polski, i stwo-

rzenie wspólnego produktu jakim są cyfrowe materiały dydaktyczne na temat Europy. Projekt przyczyni się do realiza-

cji Strategii Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020, gdyż wykazuje powiązanie z Celem 2 „Dobra jakość kształcenia 

w powiecie" oraz Działaniem 2.1 „Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne odpowiadające potrzebom rynku".  

5 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

W ramach projektu  uczniowie: 

- rozszerzą swoją wiedzę na temat Europy (m.in. w zakresie życia politycznego, społecznego i gospodarczego); 

- rozwiną swoje kompetencje w  zakresie posługiwania się mediami cyfrowymi (m.in. blogi, wideoblogi, aplikacje,  

e Books); 

- nabędą umiejętności w posługiwaniu się językiem niemieckim w sytuacjach naturalnych; 

- będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu projektu  na platformie internetowej eTwinning; 

- poznają kulturę i historię Niemiec i Słowacji; 

- będą mieli okazję współpracować w zespołach międzynarodowych; 

-wezmą udział w realizacji projektu w Niemczech i na Słowacji. 

 

W ramach projektu nauczyciele: 

- poznają system szkolnictwa w Niemczech i na Słowacji; 

- rozwiną swoje kompetencja w zakresie posługiwania się językiem obcym; 

- rozwiną swoje kompetencje w zakresie tworzenia i posługiwania się mediami cyfrowymi (m.in. blogi, wideoblogi, 

aplikacje, e Books); 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Wskaźniki produktu: 

 liczba nauczycieli biorących udział w projekcie – 10 
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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 resortowych. 

 liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersal-

nych w projekcie – 30 

 liczba uczniów szkół współpracujących – 3 (Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,  

 Berufliche Oberschule Regensburg - Niemcy, Gymnazium Ludovita Stura - Słowacja) 

7 Miejsce realizacji projektu Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Berufliche Oberschule Regensburg - Niemcy, Gymna-

zium Ludovita Stura - Słowacja 

8 Adresaci projektu Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Berufliche Oberschule Re-

gensburg - Niemcy, Gymnazium Ludovita Stura - Słowacja 

9 Planowana ilość uczestników projektu 30 uczniów, 10 nauczycieli kształcenia ogólnego z Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

  

ok. 30 uczniów, ok. 10 nauczycieli  – w latach 2019-2021  

 

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.09.2019 - 31.07.2021 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  15.02.2019 r.  

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) 

--------------------------------------------- 

14 Wartość całkowita projektu  74 195 euro  ( w tym 22 794 euro dla Zespołu Szkół, centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie) 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  
środki UE 100 %  

16  Wymagany wkład własny  
 -------------------------------------------- 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  
--------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

Zarządzanie na poziomie szkół: 

1. koordynatorzy szkolni (3 osoby, po jednej osobie z każdej szkoły) 

2. księgowi w szkołach (3 osoby, po jednej osobie z każdej szkoły) 
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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 resortowych. 

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 
Nie dotyczy 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 
Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 
Nie dotyczy  

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 
Koordynator projektu 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 
Nie dotyczy  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - koordynator projektu. 

 

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 

 
 

Toruń, 02.07.2019 r.           Opracowała: Katarzyna Marska  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


