
Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy
Powiat Tytuł projektu

Wartość całkowita 

projektu
Całkowite dofinansowanie Opis projektu

1
Gmina Lubień 

Kujawski
włocławski

Utworzenie 

Żłobka w 

Lubieniu 

Kujawskim

        946 995,50 zł                          804 946,17 zł 

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 30 osób (30K) pełniących funkcje opiekuńcze poprzez wzrost dostępności 

miejsc świadczeń usług opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki utworzeniu żłobka – 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 w Gminie Lubień Kujawski i objęcie opieką 30 dzieci w wieku do lat 3 w okresie 01.01.2019-31.12.2020.

Wnioskodawca zaplanował utworzenie pierwszego żłobka na terenie Gminy Lubień Kujawski dla 30 dzieci, w ramach 

którego przewidziano zatrudnienie niezbędnej kadry w ramach nowopowstałych 30 miejsc opieki: dyrektora żłobka, 5 

opiekunów, 1 pielęgniarki, 1 pomocy opiekunów, 1 osobę sprzątającą.

Ponadto wniesiony zostanie wkład własny w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia osoby sprzątającej (5/24m-cy), 

konserwatora, pokrycie kosztów eksploatacji budynku, zakup tabliczek na drzwi w języku brailla oraz wyżywienie dzieci – 

opłata pobierana od rodziców dzieci.

2
Gmina 

Bobrowniki
lipnowski

Godzimy życie 

zawodowe i 

rodzinne w 

Gminie 

Bobrowniki - 

utworzenie 

Klubu 

Dziecięcego

662 070,10 zł       562 759,58 zł                         

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 10 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 10 dostępności 

miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci klubu dziecięcego w terminie 15.06.2018 r. – 

31.08.2020 r. Wnioskodawca 

w ramach projektu gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez Gminę Bobrowniki o 10. Grupą 

docelową projektu są osoby pracujące (8 K, 2M), którzy opiekują się dziećmi w wieku do lat 3, doznają trudności w 

związku z godzeniem życia zawodowego 

z prywatnym. Projekt odpowiada na zaistniałą potrzebę utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wynikającą z przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania mieszkańców G.B. W ramach projektu zostanie między innymi 

doposażony lokal, w którym będzie mieścił się klub dziecięcy, do potrzeb dzieci w wieku do lat 3 oraz utworzony 

i wyposażony plac zabaw.

3

Centrum 

Opiekuńczo-

Edukacyjne s.c. 

B. 

Rydlichowska, 

E. Korpusińska-

Prusak

inowrocław

ski

Szczęśliwy 

maluch, rodzic 

gotowy do 

pracy-2

     1 914 112,32 zł                       1 626 995,47 zł 

Celem projektu jest pomoc 30 rodzicom/opiekunom ( 28 kobiet, 2 mężczyzn) w powrocie na rynek pracy poprzez 

otwarcie klubu dziecięcego na 30 miejsc w Inowrocławiu. Otwarcie klubu pozwoli na objęcie opieką i wczesną edukacją 

grupy 30 dzieci do lat 3 (16K, 14M) oraz umożliwi powrót na rynek pracy ich opiekunów, co przyczyni się do wzrostu 

aktywności zawodowej, a co za tym idzie będzie przeciwdziałaniem negatywnych skutków bezrobocia 

i wykluczenia społecznego. Podjęte w ramach projektu działania, tj. objęcie opieką grupy 30 dzieci w wieku 1-3 w klubie 

dziecięcym oraz pomoc w aktywizacji zawodowej poprzez ustalenie indywidualnej ścieżki powrotu na rynek pracy, ułatwi 

kobietom posiadającym małe dzieci powrót na ścieżkę zawodową.

Aby rodzice bez obaw decydowali się na powierzenie swego dziecka opiece zewnętrznej, klub dziecięcy będzie oferował 

usługi wysokiej jakości. Służyć temu będzie bardzo dobrze wyposażony obiekt, miła i przyjazna atmosfera oraz otwarta 

postawa wobec rodziców.

4
Powiat 

Inowrocławski

inowrocław

ski

Twoja wiedza - 

Twoja 

przyszłość III 

597 968,32 zł                                508 273,06 zł 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez 

rozszerzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy 

w roku szkolnym 2019/2020. Projektem będzie objętych 200 osób z 10 zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, w tym 

szkół specjalnych, oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego. 

Jednym z zadań będzie przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych m. in. 

z zakresu: "Grafika przestrzenna i druk 3D", "MikroTIK - podstawy konfiguracji", "Catering dietetyczny", "Komputerowe 

wspomaganie projektowania", "Kasjer - sprzedawca", "Paletowe jednostki ładunkowe w praktyce", "Osuszanie budowli -

zabezpieczenia przeciwilgociowe", "Detal architektoniczny budownictwa sakralnego", "Sporządzanie i dekorowanie 

wyrobów cukierniczych", "Podstawy rolnictwa precyzyjnego", "Auto CAD kurs podstawowy”. 

Projekt przewiduje również wyposażenie pracowni szkolnych m. in. w drukarki 3D, kuchenkę indukcyjną, chłodziarkę 

szokową, komputery stacjonarne z systemem operacyjnym Windows, urządzenia do znakowania towarów, poziomicę 

laserową i wiele innych przydatnych akcesoriów. Przeprowadzone zostaną również kursy m. in. z  "Obsługi wózków 

jezdniowych 

z bezpieczną wymianą butli", kurs na "Operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień", oraz "Pilarza-

drwala". Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie.

Dodatkowo wsparciem zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego poprzez przeprowadzenie kursów w zakresie 

tematyki związanej z nauczanym zawodem. Ukończenie kursu pozwoli na wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela 

zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu. 

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dnia 17.10.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



5
Gmina - Miasto 

Grudziądz
Grudziądz

Podnoszenie 

umiejętności 

poprzez 

organizację 

dodatkowych 

zajęć i 

współpracę z 

pracodawcami 

oraz 

doposażenie 

pracowni 

przedmiotowyc

h szkół 

zawodowych w 

Grudziądzu

3 557 641,34 zł                          3 023 960,44 zł 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 zespołach szkół zawodowych z 

terenu województwa kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz.  

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią uczniowie (810 osób) i nauczyciele (51 osób) 6 zespołów szkół zawodowych z miasta 

Grudziądz. W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy                   i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dostosowane do potrzeb 

pracowników; m.in. kursy: kurs eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, kasjer walutowo-złotowy, 

operator wózków widłowych, kurs barmana, obsługi kombajnu, kurs stosowania środków ochrony roślin, ręczny wyrób 

pralin, kuchnia molekularna. Ponadto, wsparci zostaną uczniowie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 

zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-

wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego. Ponadto zostaną zorganizowane staże 

zawodowe i wizyty studyjne. W ramach projektu 51 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu podwyższy swoje kwalifikacje, związane z  nauczanym zawodem, m.in.: poprzez szkolenia udoskonalające                   

i kursy zawodowe z zakresu logistyki, kuchni molekularnej, inżynierii programowania komputerowego. Ponadto, nastąpi 

wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

6
Powiat 

Wąbrzeski
wąbrzeski

Dziś nauka 

jutro praca III
908 430,38 zł       772 165,82 zł                         

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 168 uczniów Technikum Zespołu Szkół we Wroniu, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole 

Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz 3 nauczycieli Technikum 

Zespołu Szkół we Wroniu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, 

logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły 

I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechachanik-monter maszyn                    i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz 

uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów 

zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych: 

zajęciach pozalekcyjnych z programowania sterowników PLC, kursach spawania metoda MAG i TIG złączy pachwinowych 

(uprawnienia spawacza), zajęciach pozalekcyjnych dla technika obsługi turystycznej oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym, 4-

tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek 

pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. W ramach projektu 

zostanie objętych wsparciem 3 nauczycieli: 1 nauczyciel weźmie udział  w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie 

kwalifikacji z programowania, 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług 

gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego doposażą pracownie 

zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.
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Powiat 

Aleksandrowski

aleksandro

wski

Szkoła 

zawodowa 

szansą na 

przyszłość - II 

etap

529 662,50 zł                                450 213,12 zł 

Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie jakości  i efektywności kształcenia 

zawodowego w Tech. Nr 1 i Tech. Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 i Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 3 w 

Aleksandrowie Kujawskim dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia  

do potrzeb rynku pracy. 96 uczniów otrzyma kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu 

wiedzy, umiejętności  oraz kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. 21 uczniom zostanie 

zapewniony udział  w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych 

oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców,  którzy zostaną włączeni w przygotowanie 

kształcenia praktycznego.   W ramach projektu realizowane będą kursy: operatorów wózków jezdniowych, spawania, 

cateringu, szkolenie z carvingu, kurs barmański, kelnerski, rezydenta biur podróży, obsługi kas fiskalnych z terminalem 

kart płatniczych z fakturowaniem, profesjonalnej obsługi klienta – skuteczne techniki sprzedaży i negocjacji, akademia 

druku 3D,  opiekuna kolonijnego, kosmetyczny.  Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i 

kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych w zakresie: Zrządzania bezpieczeństwem 

informatycznym dla nauczyciela, Programowania urządzeń mobilnych Android, Programowania dla nauczycieli, 

Rachunkowości i podatków od podstaw, Doradztwo zawodowe,  szkolenie  z systemu rezerwacyjnego MerlinX oraz kurs 

obsługi maszyn sterowanych numerycznie-perator-programista. 2 szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z 

wymogami MEN. 

     9 116 880,46 zł                       7 749 313,66 zł 

Opracowanie: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, październik 2018


