
Uchwała Nr XXXIII/423/2017
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  pn.  „Kalisz  –  przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Rozwój
kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców 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.  Rozwój  kwalifikacji
zawodowych dorosłych mieszkańców 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. Założony we wniosku okres realizacji projektu tj.  od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r. zostanie
odłożony  w  czasie  –  projekt  rozpocznie  się  po  zakończeniu  inwestycji  zaplanowanej  w  ramach
projektu  9.3.5  Inwestowanie  w rozwój  infrastruktury edukacyjnej  i  szkoleniowej w  ramach ZIT dla
rozwoju AKO, tj. po 31.03.2018 r.
3. Wartość projektu wynosi 748 815,00 zł, w tym: 

1) kwota dofinansowania ze środków europejskich: 636 492,75 zł,
2) kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 36 930,25 zł, 
3) wkład  własny  niefinansowy  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego:

75 392,00 zł.
§ 2.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu, o którym mowa w § 1 będzie Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego.

§ 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/423/2017 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  pn.  „Kalisz  –  przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Rozwój
kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Projekt  „Kalisz  –  przestrzeń  dla  profesjonalistów.  Rozwój  kwalifikacji  zawodowych

dorosłych  mieszkańców  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  podniesienie kompetencji/kwalifikacji  152 mieszkańców Aglomeracji

Kalisko-Ostrowskiej  do 31 maja 2019 r.  Ze względu na fakt,  iż realizacja projektu możliwa będzie

dopiero  po  zakończeniu  inwestycji  w  ramach  Poddziałania  9.3.5  jego  realizacja  będzie  odłożona

w czasie. 

Projekt adresowany jest do 156 kobiet i  mężczyzn dorosłych z terenu Aglomeracji  Kalisko-

Ostrowskiej w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lata (głównie o niskich

kwalifikacjach i  kompetencjach i/lub 50+) zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia

kwalifikacji.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe;

- kurs spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi;

- kurs spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi;

-  kurs z zakresu instalacji  elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji  grupa

1 „Eksploatacja”;

-  kurs programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji  grupa

1 „Eksploatacja”;

- kurs operatora obrabiarki CNC.

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, stanowiących

podstawę inteligentnej specjalizacji Aglomeracji.

Realizatorem  projektu,  odpowiedzialnym  za  finansowe  i  merytoryczne  zarządzanie

przedmiotowym  przedsięwzięciem  będzie  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego

w Kaliszu. 

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 


