
 

 

 

Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe 

Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 

Lista projektów, na realizację których przyznano dofinansowanie 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 

Ostateczna 

kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

(w zł) 

Koszt całkowity 

projektu (w zł) 
Opis projektu 

1. Powiat Aleksandrowski 
Szkoła zawodowa szansą na 

przyszłość 
582 410,01 685 188,25 

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego w technikach zawodowych i ZSZ (szkole branżowej I stopnia) 

Powiatu Aleksandrowskiego dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

W ramach zaplanowanych działań realizowane będą dodatkowe zajęcia dla 

uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów, wyposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych, studia podyplomowe oraz staże dla nauczycieli oraz staże i 

praktyki zawodowe dla uczniów. W projekcie zaplanowano udział 191 osób. 

2. Powiat Mogileński 

Kształcenie zawodowe 

uczniów szkół Powiatu 

Mogileńskiego II 

1 063 931,45 1 251 684,06 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na 

terenie Powiatu Mogileńskiego. W projekcie zaplanowano działania 

dotyczące realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, 

kursów i szkoleń (np. z obsługi pojazdów) dla uczniów, realizacji wysokiej 

jakości staży i praktyk dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kompetencji i 

kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i szkolenia. W 

projekcie zaplanowano udział 368 osób. 



 

3. Powiat Sępoleński 
Mój start w życie zawodowe 

2017-2018 
1 100 036,01 1 294 160,02 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Sępoleńskim. W projekcie dla uczniów zostały 

przewidziane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, np. z 

tworzenia stron internetowych czy kursów zawodowych, np. spawanie. 

Uczniowie wezmą także udział w stażach i praktykach. Jednocześnie w 

ramach projektu wsparcie otrzymają także nauczyciele, którzy wezmą 

udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. 

Działaniami projektowymi zostanie objętych 377 osób. 

4. 
Gmina Miasto 

Włocławek 
Włocławek zawodowo 3 874 495,42 4 558 465,42 

Celem projektu jest podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów szkół 

zawodowych z terenu Gminy Miasta Włocławek. W ramach projektu 

zaplanowano zajęcia pozalekcyjne, specjalistyczne kursy (np. spawanie 

metodą MAG/TIG) oraz staże i praktyki dla uczniów. Nauczyciele będą 

natomiast uczestniczyć w studiach podyplomowych z zakresu 

programowania obrabiarek CNC i grafiki komputerowej. Dodatkowo 

zaplanowano także doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. W 

projekcie weźmie udział 781 osób. 

5. Powiat Brodnicki 
Nie pracuję dla pieniędzy to 

pieniądz pracuje dla mnie. 
1 674 318,78 1 969 786,80 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół 

zawodowych poprzez zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 

na obszarze Powiatu Brodnickiego. W ramach zadań merytorycznych w 

projekcie zaplanowano, np. zajęcia pozalekcyjne dotyczące mechatroniki w 

rolnictwie, rysunku technicznego. Uczniowie będą brali także udział w 

kursach zawodowych, np. kurs Photoshop, kurs CorelDraw. W trakcie 

realizacji projektu zostanie również uruchomiony Szkolny Klub Informacji i 

Kariery. Uczniowie będą brali także udział w stażach i praktykach. 

Nauczyciele będą brali udział w studiach podyplomowych dotyczących, np. 

graficznych procesów cyfrowych, logistyki, agrotroniki. 

W projekcie weźmie udział 683 osoby. 

6. Powiat Świecki 
Wykształcony 

profesjonalista 
1 753 580,25 2 063 035,59 

Celem projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie uczniów szkół 

zawodowych Powiatu Świeckiego poprzez podniesienie efektywności 

kształcenia zawodowego. W projekcie zaplanowano działania dotyczące 

doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W projekcie zostały 

zaplanowane także szkolenia i kursy dla nauczycieli dotyczące np. 



 

programowania obrabiarek CNC. Projekt przewiduje również uruchomienie 

Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Z kolei uczniowie będą brali udział 

w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych ukierunkowanych na 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. W projekcie wsparciem 

zostanie objętych 406 osób. 

7. Powiat Tucholski 

Nauka = zawód = praca - 

Podniesienie kompetencji, 

realizacja staży i praktyk dla 

uczniów kształcenia 

zawodowego 

362 566,43 426 548,75 

Celem projektu  jest  poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach 

zawodowych Powiatu Tucholskiego. Projekt przewiduje realizację szkoleń i 

kursów zawodowych (np. spawanie, AutoCad) dla uczniów ze współpracy z 

lokalnymi przedsiębiorstwami. Uczniowie będą także brali udział w stażach i 

praktykach. W projekcie weźmie udział 159 osób. 

8. Powiat Wąbrzeski Dziś nauka jutro praca II 1 387 036,80 1 631 808,00 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim we współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. Dla uczniów w projekcie zostały przewidziane 

zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.  Dodatkowo w szkołach objętych 

projektem zostaną doposażone pracownie i warsztaty szkolne. Uczniowie 

wezmą także udział w stażach i praktykach. Zostanie także utworzony 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Nauczyciele wezmą udział w studiach 

podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. W projekcie wezmą 

udział 252 osoby. 

9. Powiat Rypiński 
Dobry zawód - Lepsza 

przyszłość 
1 635 825,00 1 924 500,00 

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego w szkołach Powiatu Rypińskiego. W ramach projektu zostały 

zaplanowane zajęcia pozalekcyjne, kursy, staże i praktyki oraz wyjazdy 

podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. Z kolei nauczyciele wezmą 

udział w szkoleniach, studiach podyplomowych (np. z agrotroniki, 

poligrafii). W trakcie realizacji projektu zostaną doposażone pracownie i 

warsztaty szkolne. W projekcie weźmie udział 670 uczniów. 

10. Powiat Radziejowski 
Dobry zawód otwiera drzwi 

renomowanych firm II 
542 701,42 638 472,26 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Radziejowskim. W projekcie dla uczniów szkół 

zaplanowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dotyczące np. tworzenia 

rysunków technicznych w programie AutoCad, prowadzenia rachunkowości 

oraz organizacji żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie wezmą także 

udział w stażach i praktykach. Działaniami projektowymi zostanie objętych 



 

312 osób. 

11. 
Powiat Golubsko-

Dobrzyński 

Kształcenie zawodowe w 

Powiecie Golubsko – 

Dobrzyńskim 

1 626 654,18 1 913 710,80 

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia uczniów z 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Projekt zakłada utworzenie Szkolnych 

Punktów Informacji i Kariery. Udział uczniów w szkoleniach, kursach, 

wyjazdach zawodoznawczych oraz stażach i praktykach. Dla nauczycieli 

zaplanowano studia podyplomowe w zakresie mechatroniki oraz techniki 

obsługi pojazdów samochodowych. W projekcie wezmą udział 364 osoby. 
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