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Wręczenie umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

27 lipca 2017 r. 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE - Konkurs RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 

Gmina Świecie 

Gmina Świecie realizuje od 1 stycznia 2017 roku do 15 lipca 2018 roku na terenie Gminy Świecie projekt 

pt. „Nowe możliwości w kształceniu”. Projekt jest skierowany do 1172 uczniów 

(w tym 9 z niepełnosprawnościami) szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Świecie oraz do 106 

nauczycieli. W wyniku realizacji projektu realizowane będą zajęcia rozwijające dla uczniów 

o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach, wyrównujące dla uczniów z trudnościami 

w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów, doradztwa zawodowego oraz zajęcia 

rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Ponadto w projekcie przewidziano doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie: 

stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających wykorzystaniu metod eksperymentu 

w edukacji, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystania 

narzędzi TIK w dydaktyce, kształtowania wśród uczniów postaw społecznych niezbędnych na rynku 

pracy. Zaplanowano także doposażone pracowni do realizacji zajęć rozwijających i wyrównujących 

z przyrody i biologii.  

Wartość projektu: 2 266 982,11 zł 
Wysokość dofinansowania: 2 144 323,71 zł 
   
 
Gmina Miasto Kowal 

Gmina Miasto Kowal będzie realizować od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku na terenie 

Gminy Kowal projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w mieście Kowal”. Projekt jest 

skierowany do 82 uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalu. W wyniku realizacji projektu realizowane 

będą zajęcia mające na celu podniesienie przez uczniów kompetencji kluczowych 

w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych. Ponadto projekt obejmuje 

wyjazdy edukacyjne, doposażenie sal w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia 

zajęć. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w zakresie zajęć dodatkowych z nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków 

obcych, zajęcia wyrównawcze, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Wartość projektu: 120 827,50 zł 

Wysokość dofinansowania: 114 777,50 zł 

 

Gmina Barcin 

Gmina Barcin realizuje od 2 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Barcin 

projekt pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018”. 

Projekt jest skierowany do 417 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Barcin (w tym 71 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji 
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kluczowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin wraz z tworzeniem warunków do 

nauczania eksperymentalnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, 

specjalistycznych, doposażenie szkół, w tym pracowni, w pomoce dydaktyczne, sprzęt do realizacji 

zaplanowanych form wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 3 nauczycieli. W ramach 

projektu powstanie pracownia fizyczna i wyposażona zostanie pracowania matematyczna. Trzy szkoły 

zostaną wyposażone/doposażone w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.   

Wartość projektu: 462 212,45 zł 

Wysokość dofinansowania: 439 101,82 zł 

 

Gmina Bobrowo 

 

Gmina Bobrowo od 1 lutego 2017 roku do 30 września 2018 roku realizuje na terenie Gminy Bobrowo 

projekt pt. „Innowacyjna edukacja w Gminie Bobrowo”. Projekt jest skierowany do uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjum. Przedmiotem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych 

uczniów w zakresie: TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz realizacja 

procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia 

ucznia młodszego, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych 

kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzenie warunków do nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. 

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 320 uczniów oraz 51 nauczycieli. W ramach projektu 

nauczyciele nabędą kompetencje i podniosą kwalifikacje poprzez udział w kursach 

i szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano 

doposażenie jednej ze szkół podstawowych w sprzęt wspierający funkcjonowanie uczniów z 

niepełnosprawnością w szkole. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez szkołę 

w ramach prowadzonych działań w zakresie: organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem; organizowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; opracowania i realizacji 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno wychowawczych. 

Wartość projektu wynosi: 750 000 zł 

Wysokość dofinansowania: 712 500 zł 

 

Gmina Pruszcz 

 

Gmina Pruszcz realizuje w okresie od 1 marca 2017 roku do 30 września 2018 roku na terenie Gminy 

Pruszcz projekt pt. „ŁĄCZY NAS NAUKA – program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży 

z gminy Pruszcz”. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic 5 szkół z terenu Gminy Pruszcz, 

nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców. Celem projektu jest jakościowa poprawa gminnej oświaty, 

w tym zmotywowanie do nauki i aktywności 271 osób uczących się; rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie: TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności 

i pracy zespołowej; rozbudzenie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi; rozwój uczniów 
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o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z ich potencjałem, możliwościami i potrzebami 

edukacyjnymi, w tym adekwatne wsparcie udzielane rodzicom; rozwój uczniów zagrożonych 

przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. W ramach projektu przewiduje się uatrakcyjnienie 

zajęć poprzez wykorzystanie zakupionego sprzętu i stosowanie metod opartych na eksperymencie oraz 

zwiększenie potencjału i kompetencji nauczycieli poprzez organizację cyklu szkoleń i warsztatów. Dla 

rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zaplanowano w projekcie warsztaty 

i konsultacje, których tematyka będzie bezpośrednio wynikała z ich potrzeb i zadań wynikających ze 

stosowania przepisów dotyczących udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szkołach. 

Wartość projektu wynosi: 417 498,20 zł 

Wysokość dofinansowania: 396 623,20 zł 

 

Gmina Kęsowo 

Gmina Kęsowo realizuje od 1 czerwca 2017 r do 30 czerwca 2018 na terenie Gminy Kęsowo projekt pt. 

„Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo”.  Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości 

i efektywności kształcenia w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie poprzez wdrożenie nowych technik 

uczenia się zmierzających do poprawy wyników edukacyjnych osiąganych na egzaminach 

zewnętrznych. Dzięki realizacji projektu u 100 uczniów nastąpi wzrost kompetencji kluczowych 

w obszarze nauk ścisłych i języków obcych. 40 uczniów zostanie objętych zajęciami niwelującymi 

różnice w wynikach w nauce w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk ścisłych i języków 

obcych. 6 nauczycieli zostanie objętych wsparciem, w ramach których nastąpi u nich wzrost 

kompetencji w obszarze wykorzystania TIK i metod eksperymentu w dydaktyce przedmiotów ścisłych 

i języków obcych. W ramach projektu pracownie przedmiotowe (matematyczne, komputerowe, 

językowe i przyrodnicze) 4 szkół zostaną doposażone. 

Wartość projektu wynosi: 128 073,75 zł 

Wysokość dofinansowania: 118 553,75 zł 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE: Konkurs RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 

Powiat inowrocławski 

Powiat inowrocławski będzie realizować od 1 sierpnia 2017 roku do 28 września 2018 roku projekt pt. 

„Twoja wiedza - Twoja przyszłość II”. Projekt jest skierowany do 490 uczniów techników oraz szkół 

zawodowych z terenu Powiatu Inowrocławskiego. W wyniku projektu realizowane będą zajęcia mające 

na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 

2017/2018. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne: grafika komputerowa, obsługa 

imprez okolicznościowych, rysunek techniczny wspomagany komputerowo oraz techniki 

multimedialne, fakturowanie i obsługa kas fiskalnych, ćwiczenia z obsługi sprzętu geodezyjnego, 

ćwiczenia z obliczeń geodezyjnych, kosztorysowanie, organizacja i ocena jakości robót budowlanych, 

ład przestrzenny, obsługa konsumenta, tradycyjna kuchnia polska, kuchnia orientalna, carving, 

spawanie (MAG i 311), grafika komputerowa w biznesie, projektowanie i administrowanie sieciami 

komputerowymi, zdrowe gotowanie. Dodatkowo w projekcie przewidziano kursy: obsługa wózków 

jezdniowych, operator koparko-ładowarki, inseminacja bydła oraz staże. Ponadto zaplanowano 

doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. 
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Wartość projektu wynosi: 586 699,95 zł  

Wysokość dofinansowania: 557 364,95 zł 

 

Powiat mogileński 

Powiat mogileński realizuje od 1 czerwca 2017 roku do 28 września 2018 roku na terenie gminy 

Mogilno oraz gminy Strzelno projekt pt. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu 

Mogileńskiego”. Projekt skierowany jest do 200 uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu 

mogileńskiego.  W ramach projektu przewiduje się realizację dodatkowego wsparcia służącego 

podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez realizację oraz realizację wysokiej 

jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w Zespole Szkół 

w Mogilnie, w Zespole Szkół w Bielicach i w Zespole Szkół w Strzelnie. W projekcie zaplanowano 

wsparcie dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 

rynku pracy w zakresie uzyskania kwalifikacji spawacza, obsługi wózków jezdniowych, 

podnośnikowych, indywidualne zajęcia z obsługi ciągnika oraz obsługi kombajnu a także zajęcia 

poświadczające uzyskanie kwalifikacji przewodnika terenowego, indywidualne zajęcia z obsługi 

samochodu. Ponadto projekt zakłada zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji zajęć, do stworzenia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 

Wartość projektu wynosi: 688 169,76 zł 

Wysokość dofinansowania: 653 761,27 zł 

 

ROZWÓJ USŁUG OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - Konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-

045/16 

STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OO 

STREFA EDUKACJI E=MC2 od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. realizuje na terenie Grudziądza 

i powiatu grudziądzkiego projekt pt. „Żłobek Lucky Bebe”. Projekt skierowany jest do opiekunów 

prawnych/rodziców i ich dzieci, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Grudziądza, 

będących w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem 

opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym. Głównym celem projektu jest utworzenie 

w Grudziądzu Żłobka „Lucky Bebe” zapewniającego 34 stale funkcjonujące miejsca opieki nad dziećmi 

do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania żłobka w ramach projektu w okresie od 1.07.2017 do 

30.06.2019. W ramach projektu powstanie 34 nowych miejsc opieki nad dziećmi o lat 3. W ramach 

projektu opieką zostanie objętych 51 dzieci (26 chłopców i 25 dziewczynek). Dzięki objęciu dzieci 

opieką 51 rodziców/opiekunów prawnych (w tym 50 kobiet), będzie miało możliwość powrotu na 

rynek pracy a 35 z nich (w tym 34 kobiety), podejmie pracę bądź będzie jej aktywnie poszukiwać.  

W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie/doposażenie sal przeznaczonych do 

opieki na dziećmi do lat 3, a od lipca 2017 r. będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3 w nowo 

utworzonych 34 miejscach opieki.  

Wartość projektu: 997 896,00 zł 

Wysokość dofinansowania: 848 211,60 zł 
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PRO-EDU SPÓŁKA Z OO 

PRO-EDU od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. realizuje na terenie Torunia projekt pt. „Żłobek 

Złota Rybka”. W projektem objęte będą dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujące w szczególności teren 

tzw. lewobrzeżnego Torunia. Ponadto w projekcie wezmą udział osoby sprawujące opiekę nad tymi 

dziećmi: 24 rodziców (w tym 16 kobiet), mieszkańców Torunia pragnących powrócić na rynek pracy po 

urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych lub wyłączonych z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki. Głównym celem projektu jest ułatwienie godzenia życia zawodowego 

i prywatnego 24 mieszkańców Torunia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i prowadzenie 

przez 12 miesięcy nowej grupy żłobkowej dla 24 dzieci do lat 3. W ramach projektu istniejący 

w dzielnicy Podgórz oddział zostanie rozszerzony o nowe miejsca, dzięki czemu mieszkańcy tzw. 

lewobrzeżnej części Torunia będą mogli pełniej skorzystać z tego typu usług, co ułatwi im 

funkcjonowanie na rynku pracy. Planowane rezultaty projektu to: powrót na rynek pracy po przerwie 

na macierzyństwo 14 uczestników projektu, podjęcie lub poszukiwanie pracy przez 6 osób. 

Wartość projektu: 367 755,00 zł 

Wysokość dofinansowania: 312 591,75 zł 

 

Gmina Golub-Dobrzyń 

Gmina Golub-Dobrzyń od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. będzie realizowała na terenie Gminy 

Golub-Dobrzyń projekt pt. „Edukacja od żłobka”. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsc 

opieki dzieciom do 3 lat i zapewnienie im odpowiednich zajęć. W ramach projektu powstanie żłobek, 

który zostanie zlokalizowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem. Poprzez stworzenie 

żłobka, zostaną zmniejszone różnice edukacyjno-rozwojowe u dzieci z terenów wiejskich, które do tej 

pory nie były objęte wczesną edukacją, co skutkowało późniejszymi różnicami w wynikach 

edukacyjnych oraz zmniejszy problemy kobiet wykluczonych zawodowo. Grupę docelową projektu 

stanowią dzieci po ukończonym 20 tygodniu do 3 roku życia (jedna grupa 10 osobowa) oraz osoby 

w wieku aktywności zawodowej, które poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat zostały 

wykluczone z możliwości podjęcia zatrudnienia lub też osoby wracające na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.  

Wartość projektu: 299 925,00 zł 

Wysokość dofinansowania: 254 936,25 zł 

 

Opracowanie: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Urząd Marszałkowski  

 

Lipiec 2017 r. 

 


