Załącznik
do uchwały Nr 10/389/19
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 marca 2019 r.

Opis rzeczowo-finansowy projektu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU

Opis projektu
Podmiot/Podmioty zgłaszające:

Nazwa projektu:

Wskaż
źródło
potencjalnego
finansowania – program unijny:
Nr i nazwa osi priorytetowej:
Nr i nazwa działania:
Nr i nazwa podziałania:
Opis
i
cele
projektu
wraz
z uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu
/Należy
opisać
stan
istniejący,
z którego wynika potrzeba realizacji
projektu oraz wskazać cele projektu.
Opisać jakiego rodzaju problemy,
potrzeby
zostaną
rozwiązane,
zaspokojone na skutek jego realizacji.
Przedstawić zakres działań. Z opisu
projektu powinny wynikać efekty
realizacji, grupy docelowe, miejsce
realizacji projektu i zasięg jego
oddziaływania
oraz
sposób
zaangażowania partnerów/
min. 1 strona, max. 2 strony

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Edukacji,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy
praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 Solidarne Społeczeństwo i Konkurencyjne Kadry
Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Opis projektu:
Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową w
Kujawsko-Pomorskim
Ośrodku
Dokształcania
i
Doskonalenia
Zawodowego w Bydgoszczy (KPODiDZ) przy ul. Rajskiej 1 w Bydgoszczy
polegającą na: utworzeniu KKZ przy budynku szkoły oraz modernizacji
budynku szkoły. Projekt będzie realizowany w trybie "ZaprojektujWybuduj" i dokładne powierzchnie, na jakich będą tworzone pracownie
dla zawodów, pracownia komunikacji w języku obcym, szatnie, magazyny,
węzły higieniczno-sanitarne będą określone w dokumentacji projektowej
oraz projekcie architektonicznym. Roboty budowlane będą dotyczyły
powstania budynku KKZ wraz z łącznikiem ze szkołą o powierzchni
kwalifikowalnej: 1.236,28 m2 oraz prac modernizacyjnych w obecnym
budynku szkoły (remont ogrzewania, podłóg, wentylacji, elektryki
pomieszczeń dydaktycznych, pokoi wewnątrz) o powierzchni 737 m2,
które będą kosztem niekwalifikowalnym w ramach niniejszego projektu.
Realizacja projektu wynika z diagnozy sytuacji problemowej
przygotowanej przez dyrektora oraz nauczycieli w grudniu 2018 r.
Diagnoza będzie stanowiła załącznik do wniosku aplikacyjnego. Z ww.
diagnozy wynika potrzeba stworzenia 6 pracowni dla zawodów: kucharz,
cukiernik, piekarz, wędliniarz (obecnie przetwórca mięsa), fryzjer,
elektryk oraz jedna pracownia języków obcych dla tych zawodów.
Powstaną również szatnie, magazyny, węzły higieniczno-sanitarne.
Pracownie powstaną na potrzeby kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w obrębie aktualnych przepisów oświatowych w tym zakresie. Od
września 2019 r. planuje się przekształcenie placówki zgodnie z nowymi
przepisami w Centrum Kształcenia Zawodowego. Nie wpłynie to na
trwałość projektu.
Projekt jest zgodny z kryterium C.1.3. Wsparcie infrastruktury
finansowanej z EFRR jest uzupełnieniem działań niezbędnych do
osiągnięcia celów odnoszących się do CT 10 finansowanych ze środków
EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020. Jednostka planuje realizację

projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
kształcenia zawodowego uczniów.
Projekt przewiduje również modernizację budynku szkoły m.in. w celu
realizacji zajęć teoretycznych w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych w ramach kosztów niekwalifikowalnych.
W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni
uwzględniające szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub
warsztatów szkolnych, który został opracowany przez MEN dla 190
zawodów i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej
Ośrodka Rozwoju Edukacji zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem
jednostki w tym zakresie.
Efektywność kosztowa projektu: 30 035,32 zł/uczeń/osoba dorosła
Grupa docelowa:
W związku z wprowadzeniem nowej formy kształcenia w jednostce
dotyczącej kwalifikacyjnych kursów zawodowych grupę docelową
projektu stanowić będzie 250 osób (uczniowie i wychowankowie szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i
ustawiczne oraz osoby dorosłe) pragnące zdobyć i poszerzyć kwalifikacje
i umiejętności zawodowe w ramach KKZ.
Cele projektu:
- wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie
szkolnictwa zawodowego w (KPODiDZ) dzięki budowie i wyposażeniu w
bazę dydaktyczną nowego dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego
obiektu do 31.10.2021 r;
- utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego: w tym jednej dla
kucharza i cukiernika, piekarza, przetwórcy mięsa, fryzjera, elektryka oraz
pracowni komunikacji dla tych zawodów do 31.10.2021 r zgodnie z typem
projektu: inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz
centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.
Projekt jest zgodny z typem 1 przedsięwzięcia z kryterium B.4 Załącznika
do uchwały nr 31/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata nr
31/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia
26 lutego 2018 r.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
(KPODDZ) jest placówką kształcącą młodzież w wieku od 15 do 18 lat.
Młodzież ta uczy się w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim, a
także poza nim. Do (KPODiDZ) młodzież przyjeżdża realizować program z
zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nauka odbywa się na
kursach, uczniowie przyjeżdżają trzykrotnie w trakcie nauki w szkole
branżowej I stopnia. (KPODiDZ) zapewnia uczniom zakwaterowanie z
pełnym wyżywieniem i opieką wychowawców.
W związku ze zmianami w szkolnictwie, które weszły w życie w roku
2012/2013, aby zrealizować praktyczne kształcenie niezbędne są
pracownie w pełni wyposażone dające możliwość realizacji podstawy
programowej dla danych zawodów, obejmujące nowe techniki i
technologie stosowane w branży. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku
wpisuje się system dualny jako, że w wykształceniu młodego człowieka
biorą udział zarówno pracodawcy jak i szkoła (ośrodek). Niestety nie
wszyscy uczniowie kończą szkołę w terminie. Niektórzy rezygnują w
trakcie realizacji obowiązku szkolnego. Powody takich decyzji są związane
z sytuacją rodzinną, problemami natury społecznej, stopniem zamożności
rodziców, a niekiedy problemami wychowawczymi dotyczącymi
zmarginalizowania społecznego. Szansą dla tych osób jest możliwość
uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. W

związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia do oferty
edukacyjnej Ośrodka nowej pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Przedmiotowe kursy umożliwiają
zdobywanie kwalifikacji zawodowych dla osób pracujących. Należy
nadmienić, że obecnie placówka nie dysponuje wyposażeniem, które
mogłoby być wykorzystane do realizacji KKZ.
„Barometr zawodów” dla 2019 roku stanowi prognozę zapotrzebowania
na pracowników, która została opracowana przez ekspertów rynku pracy.
Zgodnie z oszacowaną prognozą dla Miasta Bydgoszczy oraz dla Powiatu
Bydgoskiego zawody: fryzjer, wędliniarz (masarze i przetwórcy ryb) oraz
elektryk charakteryzują się tzw. dużym deficytem. Natomiast zawody:
kucharz, cukiernik oraz piekarz są zawodami deficytowymi. Zawód
wędliniarz został poddany analizie w ramach szerszej grupy elementarnej
– pod nazwą „Masarze i przetwórcy ryb”.
Dyrekcja placówki wraz z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych
opracowała specyfikację sprzętu i wyposażenia, a także materiałów
dydaktycznych koniecznych do otwarcia KKZ jako nowej formy kształcenia
w zawodzie: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer, elektryk.
Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla
zawodu opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014-2020 dla każdej kwalifikacji przewiduje „pracownię
komunikacji w języku obcym”. Pracownia komunikacji w języku obcym
będzie stanowiła koszt niekwalifikowany projektu.
Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Ośrodku poprzez
przygotowanie specjalistycznych pracowni warsztatowych oraz
rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez uruchomienie nowych
kierunków umożliwi stworzenie placówki spełniającej współczesne
standardy nauczania oraz potrzeby rynku pracy.
Wykorzystanie nowoczesnych i atrakcyjnych dla młodzieży i osób
dorosłych narzędzi dydaktycznych spowoduje wzbogacenie oferty
edukacyjnej, znacząco wpłynie na jakość kształcenia oraz zwiększy szanse
uczniów na zaistnienie na rynku pracy.
Jednostka posiada doświadczenie w zakresie współpracy z
przedsiębiorcami w zakresie specjalistycznych kursów oraz praktycznej
nauki zawodu. W roku szkolnym 2016/2017 współpraca była realizowana
w zawodzie kucharz III st. z firmą: Restauracja "Stylowa" Świecie. W roku
szkolnym 2017/2018 w zawodzie sprzedawca I st. Z Zakładem DOM BUD
Zygmunt Brzozowski Koronowo oraz w zawodzie fryzjer z firmą Studio
Urody Euforia Milena Touścik Solec Kujawski. W roku szkolnym
2018/2019 jest realizowana współpraca z firmą Studio Urody Euforia
Milena Touścik Solec Kujawski w zawodzie fryzjer II st. oraz fryzjer III st. W
związku z powyższym Wnioskodawca posiada 4-letnie doświadczenie we
współpracy z przedsiębiorstwami.
Ośrodek planuje podjęcie współpracy z nowymi pracodawcami, z którymi
dotychczas nie miało okazji współdziałać, w zakresie praktycznej nauki
zawodu u pracodawcy dotyczącej organizacji części zajęć w rzeczywistych
warunkach pracy, a także w zakresie specjalistycznych kursów i szkoleń
dla uczniów i osób dorosłych. Inicjatywy te docelowo będą finansowane
ze środków publicznych lub prywatnych lub w ramach środków
finansowanych z EFS w ramach RPO WKP 2014-2020 lub środków EFS
niepochodzących z RPO WKP 2014-2020. W związku z powyższym
Wnioskodawca spełnia kryterium C.2.4.
Zadania w projekcie będę realizowane także w zawodach wynikających z
listy zawodów w obrębie regionalnych inteligentnych specjalizacji
województwa kujawsko-pomorskiego:

- bezpieczna żywność - rolnictwo przetwórstwo, nawozy i opakowania:
kucharz, piekarz, wędliniarz (obecnie przetwórca mięsa).
motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa –
elektryk.
Projekt spełnia kryterium konkursowe C.2.4.
Realizacja projektu planowana jest na okres czerwiec 2019 r. – październik
2021r.
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu będzie Biuro Rozwoju
Jednostek Edukacyjnych, Dep. Kultury i Edukacji.
W skład Zespołu Projektowego wejdzie także przedstawiciel Dep.
Organizacyjnego – Wydziału Inwestycji i Mienia
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Partnerstwo w ramach projektu:

Orientacyjny harmonogram realizacji
działań projektu (w tym działań
informacyjno-promocyjnych):

☐TAK
x NIE
Działanie nr 1: Prace przygotowawcze: opracowanie Studium
wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego
Planowany termin rozpoczęcia: 08-2018
Planowany termin zakończenia: 15.03.2019
Działanie nr 2: ogłoszenie przetargu na udzielenie zamówienia
publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej
obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych
Planowany termin rozpoczęcia: 15.03.2019
Planowany termin zakończenia: 15.03.2019
Działanie nr 3: wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, nadzór
autorski (uzyskanie pozwolenia na budowę) roboty budowlane
Planowany termin rozpoczęcia: 03.2019
Planowany termin zakończenia: 11.2020
Działanie nr 4: Zakup i instalacja wyposażenia dla Ośrodka
Planowany termin rozpoczęcia: 11.2020
Planowany termin zakończenia: 06.2021
Działanie nr 5: Nadzór inwestorski
Planowany termin rozpoczęcia: 10.2019
Planowany termin zakończenia: 11.2020
Działanie nr 6: Zarządzanie projektem
Planowany termin rozpoczęcia: 06.2019
Planowany termin zakończenia: 10.2021
Działanie nr 7: Promocja projektu (zgodnie z załącznikiem):
Planowany termin rozpoczęcia: 06.2019
Planowany termin zakończenia: 10.2021

Odniesienie do dokumentów strategicznych/implementacyjnych
Należy
wskazać
dokumenty
strategiczne lub implementacyjne,
w które wpisuje się dany projekt i/lub
zakres przedmiotowy danego projektu.
Wskazać, które
cele określone
w danym dokumencie będzie on
realizować.

Przedsięwzięcie wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+ (SRW)
Priorytet: Nowoczesne społeczeństwo, Cel strategiczny: Aktywne
społeczeństwo i sprawne usługi, Kategoria interwencji: wysoki poziom
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych; szkolnictwo zawodowe i
szkolnictwo ustawiczne

- odniesienie do Strategii Rozwoju W SRW (s. 43) opisana została istota rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego W SRW podkreślone zostało jako ważny element - szkolenie zawodowe w
do roku 2020, Plan modernizacji 2020+ systemie dualnym.
(SRW),
W załączniku nr 3 do SRW, tj. Obszary Strategicznej Interwencji w
Województwie Kujawsko-Pomorskim, w ramach obszaru „Wzrost
zatrudnienia” (s. 118) wskazany został planowany zakres interwencji w
- odniesienie do innych dokumentów ramach obszaru, tj. m.in. działania systemowe na rzecz rozwoju
strategicznych lub implementacyjnych społecznego – zwłaszcza w aspekcie edukacji, w tym szczególnie
np. Regionalna Strategia Innowacji, szkolnictwa zawodowego
inne strategie (sektorowe), programy,
wytyczne z poziomu regionalnego lub/i W załączniku nr 4 do SRW, tj. Ustalenie strategii w odniesieniu do
krajowego etc.
wybranych aspektów funkcjonowania województwa – zagadnienie
edukacja (str. 121)
aspekt edukacyjny – potrzeba podniesienia poziomu nauczania na
wszystkich szczeblach edukacji,
Aspekt gospodarczy - dostosowanie programów nauczania do potrzeb
rynku pracy, rozwój szkolnictwa zawodowego kształcącego w dziedzinach
szczególnie istotnych dla województwa.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Cel strategiczny I: Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych
postaw społeczności regionu
Cel operacyjny I.1. Rozwój innowacyjnej edukacji
2. Wprowadzenie innowacyjnego szkolnictwa zawodowego
Działanie ukierunkowane na szczególne potrzeby modernizacji i rozwoju
szkolnictwa zawodowego, które powinno zaspokajać wymogi
nowoczesnej gospodarki regionalnej poprzez m.in. wyposażenie
placówek szkolnictwa zawodowego w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt
dydaktyczny przeznaczony do nauki zawodu, odpowiadający potrzebom
reformowanego systemu kształcenia.
Projekt jest zgodny z kryterium B.4 dot. przedsięwzięć:
„…W branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi
specjalizacjami określonymi w RIS, tj. zdrowa i bezpieczna żywność,
przedsiębiorcze odkrywanie oraz zgodny z kryterium C.2.4 : „Zadania w
projekcie są realizowane w zawodach wynikających z listy zawodów w
obrębie regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa kujawskopomorskiego. Lista zawodów stanowi załącznik do Regulaminu konkursu”,
tj. kucharz, cukiernik, piekarz oraz wędliniarz.
Stan przygotowania
projektu
(zakreślić
uzupełnić):

do realizacji
właściwe
i

Dotyczy projektów inwestycyjnych

a) koncepcja,

x TAK
☐ NIE
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

x TAK
☐ NIE
☐ NIE DOTYCZY
c) dokumentacja techniczna projektu

☐ TAK
x NIE Planowany termin uzyskania: 08.2019
☐ NIE DOTYCZY
d) uwarunkowania formalno-prawne - decyzja lokalizacyjna

☐TAK
x NIE Planowany termin uzyskania: 08.2019
☐ NIE DOTYCZY
e) raport o oddziaływaniu na środowisko (prognoza, OOŚ):

☐TAK
x NIE Planowany termin uzyskania: 08.2019
☐ NIE DOTYCZY
f)

wymagane prawa własności (gruntu, nieruchomości):

x TAK
☐ NIE
☐ NIE DOTYCZY
g) pozwolenie na budowę:

☐TAK
x NIE Planowany termin uzyskania: 08.2019
☐ NIE DOTYCZY
h) plan niskoemisyjny:

☐TAK
☐ NIE Planowany termin uzyskania:
x NIE DOTYCZY
i)

inne dokumenty, analizy, porozumienia, decyzje i uzgodnienia

x TAK Studium Wykonalności
☐ NIE
☐ NIE DOTYCZY
Gotowość do
aplikacyjnego:

złożenia

wniosku Planowana data złożenia wniosku aplikacyjnego*:

15-03-2019

* dla trybu konkursowego na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO
harmonogramu konkursów

Budżet projektu
Nazwa działania/kategoria wydatków:

Wydatki przypisane działaniom /kategoriom zgodnie
z harmonogramem:

Ogółem: 11.151.709,56 zł

Kwalifikowalne: 8.833.919,12 zł

Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalności, prace
badawcze etc.)
1. Opracowanie Studium Wykonalności
33.702,00 zł
33.702,00 zł
i Programu Funkcjonalno-Użytkowego
II.
Rzeczowa realizacja projektu (np. prace budowlane, dostawy, nadzory, usługi, etc.)
I.

2. Roboty budowlane (projekt
realizowany w trybie " ZaprojektujWybuduj")
powierzchnia kwalifikowalna:
1.236,28 m2
powierzchnia niekwalifikowalna:
737,00 m2
3. Zakup wyposażenia
nowoutworzonych
warsztatów/pracowni kształcenia
zawodowego dla następujących
zawodów:
Kucharz

6.390.829,56 zł + 737 m2 x
3.000 zł (tj. 2.211.000,00 zł)
= 8.601.829,56 zł

6.390.829,56 zł

2.088.419,00 zł

2.029.819,00 zł

317.826,00 zł

317.826,00 zł

Cukiernik, Piekarz
(jedna pracownia dla tych 2 zawodów)

184.378,00 zł

184.378,00 zł

Fryzjer

143.165,00 zł

143.165,00 zł

Wędliniarz (obecnie przetwórca mięsa)

173.875,00 zł

173.875,00 zł

Pracownia komunikacji w języku obcym

58.600,00 zł

0,00 zł

Elektryk

1.210.575,00 zł

1.210.575,00 zł

1,5 % * 8.601.829,56 zł =
129.027,44 zł

(1.236,28 m2 / 1.973,28 m2 * 129.027,44
zł)
80.837,00 zł
8.535.187,56 zł

4.

Nadzór inwestorski

Razem koszty bezpośrednie (I+II)
III.

10.852.978,00 zł

Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe)

1. Zarządzanie projektem, (koszty
pracownicze)
2. Promocja projektu
1. Koszty pozostałe (wynajem biura
projektu, komputery, materiały
biurowe)
Razem koszty pośrednie

260.731,56 zł

260.731,56 zł

30.000,00 zł

30.000,00 zł

8.000,00 zł

8.000,00 zł

298.731,56 zł

298.731,56 zł

Sposób rozliczania kosztów pośrednich

☐ na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub
x za pomocą stawki ryczałtowej
Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich dla projektu [%]
(kwalifikowalne koszty pośrednie /kwalifikowalne koszty
bezpośrednie)

3,5%

Montaż finansowy
Wartość całkowita projektu:
Koszty kwalifikowalne w projekcie:

11.151.709,56 zł
8.833.919,12 zł

Koszty niekwalifikowalne w projekcie:
Wybór i uzasadnienie
finansowego:

2.317.790,44 zł

montażu Wnioskowana kwota z EFRR/EFS lub instrument zwrotny –
7.508.831,25 zł, 85 % dofinasowania
Wkład własny: 3.642.878,31 zł , (kwalifikowalne 1.325.087,87 zł tj. 15 %)
- budżet JST - 3.642.878,31, tj. 32,67 % wartości projektu
- inne publiczne – 0,00 zł, %
- prywatne – 0,00 zł, %
RAZEM (Koszty kwalifikowalne w projekcie): 8.833.919,12 zł
UZASADNIENIE:
Wnioskowana kwota dofinansowania dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w
infrastrukturę kształcenia zawodowego stanowi 85% kwalifikowalnych
wydatków projektu. W związku z powyższym wkład własny ze strony
budżetu JST zaplanowany został na poziomie 15%.
Planowana inwestycja dotyczy modernizacji obiektu dydaktycznego o
pow. użytkowej 737,00 m2 (w całości koszt niekwalifikowalny projektu)
oraz dobudowy 1.236,28 m2 powierzchni użytkowej budynku w całości
przeznaczone na praktyczną nauką zawodu (pracownie, warsztaty, inne
pomieszczenia np. magazyny na wyposażenie, produkty do zawodu
kucharz czy piekarz czy przetwórca mięsa.

W związku z realizacją projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
ostateczny kształt poszczególnych pracowni oraz rozmieszczenie
sanitariatów, magazynów będzie znany po przygotowaniu dokumentacji
projektowej i projektu architektonicznego.

Wskaźniki projektu
Wskaźniki rezultatu:

Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni
kształcenia praktycznego.
Jednostka miary: (os.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 250
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego
Jednostka miary: (os.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 120
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi
lub infrastruktury edukacyjnej
Jednostka miary: (os.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 120
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.

Wskaźniki produktu:

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego
Jednostka miary: (szt.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 1
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i
ustawicznego
Jednostka miary: (szt.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 1
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.
Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego
Jednostka miary: (szt.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 6
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.

Osoba do kontaktu:
/imię i nazwisko, adres mailowy,
nr telefonu/

Liczba
obiektów
dostosowanych
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnościami
Jednostka miary: (szt.)
Wartość bazowa: 0
Wartość docelowa: 1
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2021 r.
Jarosław Przybył, j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl 784-952-061;
Michał Babiarz, m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl 883-353-686;
Magdalena Zontek, m.zontek@kujawsko-pomorskie.pl 571 293 085;
Piotr Nadolny, p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl 668 506 968

…………………………………………………………..
podpis osoby reprezentującej podmiot/
podmioty zgłaszające:

……………………….
data:

z

