
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)

10 211 554,06 313 437,66

Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów 

EWT w euro)/ Total eligible expenditure (PLN, 

for ETC projects EUR)

10 211 554,06 313 437,66

Wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla 

projektów EWT w euro)/ Amount of EU co-

financing (PLN, for ETC projects EUR)

8 679 820,95 274 253,66

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

8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

85,00

2017-04-01

2019-11-30

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

uczenia się przez całe życie

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące realizację łącznie 23 zadań w ramach 4 

typów działan: 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe (8 zadań); 2. Wyposażenie/doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w 

nowoczesny sprzęt i materiały (2 zadania); 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia 

zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz innych nauczycieli (2 zadania); 4. Rozwój 

doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży  (11 zadań). Wparciem objętych będzie 23 szkoły 

prowadzące kształcenia zawodowe (19 szkół podlegających Miastu Poznań, 3 z Powiatu Śremskiego, 1 z 

Gminy Oborniki). W szkołach tych, m.in. zostaną doposażone pracownie kształcenia 

zawodowego/warsztaty szkolne w sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej 

kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz 

stworzone zostaną warunki do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie i 

doposażenie pracowni (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), opracowanie Programów 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz standardów doradztwa zawodowego dla 

nowego typu szkół zawodowych oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.
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