
Uchwała Nr XXXIII/422/2017
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje
i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

Na podstawie art.  7 ust.  1 pkt 8 oraz art. 18 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1.  Zatwierdza  się  projekt  pn.  „Kalisz  –  przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Kwalifikacje
i  doświadczenie  inwestycją  w  przyszłość  młodzieży  z  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej”
opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
2. Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 30 kwietnia 2019 r.
3. Wartość projektu wynosi 1 395 370,98 zł, w tym:

1) kwota dofinansowania ze środków europejskich: 1 186 065,34 zł,
2) kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 69 768,49 zł, 
3) wkład własny finansowy Miasta Kalisza: 87 260,00 zł, w tym:  

a) 2017 r.: 66 900,00 zł;  
b) 2018 r.: 18 440,00 zł;
c) 2019 r.: 1 920,00 zł;

4) wkład  własny  niefinansowy  Miasta  Kalisz  wnoszony  w  postaci  udostępniania
pomieszczeń na potrzeby projektu: 52 277,15 zł, w tym:

a) 2017 r.: 4 830,25 zł;
b) 2018 r.: 45 293,40 zł;
c) 2019 r.: 2 153,50 zł.

4. W poszczególnych latach całkowite wydatki wynosić będą:
1) w 2017 r.: 727 753,50 zł;
2) w 2018 r.: 625 013,28 zł;
3) w 2019 r.: 42 604,20 zł.

§ 2.
Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie przez Miasto Kalisz.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                       /.../
          Zbigniew Włodarek 



UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/422/2017 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje
i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

Projekt  „Kalisz  –  przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Kwalifikacje  i  doświadczenie

inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” opracowany w ramach

Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014  –  2020,  Oś  priorytetowa

8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do

potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT

dla  rozwoju  AKO,  ma  na  celu  dostosowanie  oferty  kształcenia  zawodowego  sześciu  kaliskich

placówek edukacji zawodowej tj.:

– Technikum Nr 2 im. Gen. M. Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych, 

– Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana  w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, 

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 

– Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica, 

– Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. J. Bytnara „Rudego”, 

– Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.,

do  potrzeb  rynku  pracy.  Projekt  adresowany  jest  do 96  uczennic  i  152  uczniów  kaliskich  szkół

zawodowych,  23  nauczycielek,  30  nauczycieli,  2  instruktorek  i  2  instruktorów  praktycznej  nauki

zawodu,  kształcących  się  i  uczących  na  kierunkach  o  największym  potencjale  rozwojowym,

strategicznym  dla  województwa  wielkopolskiego.  W  ramach  projektu  wsparcie  ukierunkowanie

zostanie na zawody, wskazane jako deficytowe w powiecie, na terenie którego znajduje się szkoła lub

na terenie powiatu z nim sąsiadującego z obszaru województwa wielkopolskiego.

O  zapotrzebowaniu,  na  kształcenie  w  wybranych  kierunkach  świadczą  zapisy  Strategii

Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  dla  rozwoju  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej,  która

umiejscawia  Aglomerację  na  szczycie  wysoko  uprzemysłowionych  regionów  Wielkopolski.  Kalisz

i  Ostrów  Wielkopolski  stanowią  główne  ośrodki  południowo-wschodniego  zespołu  wyższego

uprzemysłowienia  województwa,  specjalizującego  się  w  produkcji  maszyn  i  silników  lotniczych,

automatyce,  informatyce,  przemyśle  elektromaszynowym,  samochodowym,  kolejowym  ciężkim,

włókienniczym,  odzieżowym  oraz  spożywczym.  Projekt  wpisuje  się  w   działania  wzmacniające

potencjał  Aglomeracji,  jest  ukierunkowany na wsparcie wiodących sektorów gospodarki:  przemysłu

lotniczego,  spożywczego,  samochodowego  i  automatyki,  stanowiących  podstawę  inteligentnej

specjalizacji Aglomeracji.

W  ramach  projektu  zaplanowano:  szkolenia  doskonalące  dla  nauczycieli  i  instruktorów

praktycznej nauki zawodu, staże, praktyki, doradztwo zawodowe dla nauczycieli i uczniów, spotkania

w ramach sieci współpracy, doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt

i  materiały  dydaktyczne,  obóz  naukowy,  studia  podyplomowe  dla  nauczycieli,  wsparcie  uczniów

w  zakresie  zdobywania  dodatkowych  uprawnień  zwiększających  ich  szanse  na  rynku  pracy,

dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia



społeczno-gospodarczego szkół, organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy

ze szkołami wyższymi.

Z uwagi na znaczenie projektu dla rozwoju kształcenia zawodowego w Kaliszu - budowanie

silnych kadr dla gospodarki regionu, wniesienie uchwały jest zasadne.

         Prezydent 
                 Miasta Kalisza

  /.../
Grzegorz Sapiński 


