
Tytuł projektu/ Project name

Skrócony opis / Project summary

Numer umowy/decyzji/ Contract number

Nazwa beneficjenta/ Beneficiary name, Partner MIASTO POZNAŃ GMINA OBORNIKI

Fundusz/ Fund

Program/ Programme

Priorytet/ Priority axis 

Działanie/ Measure

Poddziałanie/ Submeasure

Wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w 

euro)/ Total project value (PLN, for ETC 

projects EUR)

13 305 160,00

0,00

Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów 

EWT w euro)/ Total eligible expenditure (PLN, 

for ETC projects EUR)

13 305 160,00

0,00

Wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla 

projektów EWT w euro)/ Amount of EU co-

financing (PLN, for ETC projects EUR)

11 309 386,00

0,00

Poziom unijnego dofinansowania w procentach 

(w %)/ Union co-financing rate (%)

Data rozpoczęcia realizacji projektu/ Project 

start date

Data zakończenia realizacji projektu/ Project 

end date

Cel projektu/ Project thematic objective

Cel uzupełniający dla projektów EFS/ ESF 

secondary theme

Projekt realizowany w ramach terytorialnych 

mechanizmów wdrażania/ Project 

implemented under territorial delivery 

mechanisms

01 Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną

ZIT

8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 

edukacji przedszkolnej i szkolnej

8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

85,00

2017-01-01

2019-10-31

10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 

uczenia się przez całe życie

Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych.Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych, których 

ogranymi prowadzącymi jest 22 jst. z obszaru MOF Poznania. W ramach projektu wsparciem w latach 

szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostaną objęci uczniowie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego i wsparcia kompetencji kluczowych oraz  nauczyciele w zakresie studiów podyplomowych, 

szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy. Rezultatem realizacji proj będzie: 

doposażenie 80 szkół poprzez zakup odpowiednich pracowni i ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych, doposażenie szkół z zakresu doradztwa zawodowego - ośrodków kariery wg 

zaadoptowanego standardu SPINKA.
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