
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXVII/176/17 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

 
  Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie zawodowe dla 

rynku pracy - 1” w celu rozwoju kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie 

szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, 

kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się do wymagań 

rynku pracy.  

§ 2. 

1. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie, którego Partnerem Wiodącym będzie Miasto Opole,                      

a pozostałymi partnerami będą Samorząd Województwa Opolskiego Regionalny Zespół Wsparcia 

Placówek Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet 

Opolski i Politechnika Opolska. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

3. Powiat Opolski zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu  

w wysokości 64,79 % całkowitej wartości zadania dla Powiatu Opolskiego. 

§ 3. 

Upoważnia się  Zarząd Powiatu Opolskiego do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie partnerstwa, 

dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 i § 2. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość 

edukacji, Poddziałanie – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej - 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”  polega na rozwoju kompetencji 

istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Opolskiego w zakresie kwalifikacji 

i umiejętności zawodowych poprzez dodatkowe zajęcia zawodowe, koła zawodowe, kursy zawodowe 

oraz staże/praktyki u pracodawców. Projekt przewiduje również doposażenie bazy szkół w pomoce 

dydaktyczne.  

Wsparciem zostaną objęte 2 placówki: 

1. Zespół Szkół w Ozimku, 

2. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, 

Wsparciem zostaną objęci uczniowie ww. szkół, którzy chcą podnieść swoje umiejętności                        

i kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Chodzi tu przede 

wszystkim o nabycie umiejętności praktycznych, stąd ukierunkowanie na zajęcia specjalistyczne,                 

w tym laboratoryjne oraz staże/praktyki zawodowe u pracodawców.  

Projekt realizowany będzie w okresie od I 2017 r. do XII 2018 r.  

 Wkład własny niepieniężny wynoszący 64,79 % całkowitych kosztów po stronie partnera 

projektu zostanie wniesiony w postaci rzeczowej jako koszt eksploatacji sal dydaktycznych na 

potrzeby realizacji projektu zlokalizowanych w szkołach biorących udział w projekcie.  

Całkowita wartość projektu dla Powiatu Opolskiego wynosi 29 169,50 zł, w tym 

dofinansowanie 10 269,50 zł., wkład własny w postaci kosztu eksploatacji sal dydaktycznych na 

potrzeby realizacji projektu zlokalizowanych w szkołach wynosi 18 900,00 zł.  

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 został złożony w ramach 

konkursu dla poddziałania Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej i otrzymał 

dofinansowanie.  

 

 


