
 
 
 
 

 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Priorytet 8 Edukacja 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

 

Projekt pn. „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla 

uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego” 

nr wniosku: RPWP.08.03.01-30-0005/15 

termin realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2019 roku 

całkowita wartość projektu: 1 163 136,00 zł 

kwota dofinansowania: 1 046 822,40 zł 

 

 

Powiat Krotoszyński (Partner), jako partner Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

(Partner wiodący) w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizuje 

projekt pn. „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół 

powiatu krotoszyńskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 163 136,00 zł, w tym dofinansowanie 

1 046 822,40 zł. Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana 18 sierpnia 

2016 roku. 

Projekt adresowany jest do 110 uczniów z 4 szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński, tj. z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

w Krotoszynie – technik logistyk – 30 uczniów), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie (Technikum nr 2 w Krotoszynie – technik 

informatyk, technik ekonomista – 20 uczniów), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

im. Jana Pawła II w Krotoszynie (Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – technik 

elektryk, technik mechanik – 30 uczniów) oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim (Technikum w Koźminie Wielkopolskim – 

technik ekonomista – 30 uczniów). 
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Cel projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego dla Działania 8.3: 

Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, 

w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez realizację 

założonego wsparcia i osiągnięcie stanu docelowego opisanego w celu głównym – 

podniesienie szans uczniów na rynku pracy. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczniów 

poprzez realizację doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych we 

współpracy z dwoma pracodawcami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

tj. DINO Polska S. A. i MAHLE Polska S. A. Dodatkowo projekt obejmuje doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, a także 

doposażenie 4 pracowni szkolnych w 4 szkołach (Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Krotoszynie – pracownia dla zawodu technik logistyk; Technikum nr 2 

w Krotoszynie – pracownia dla zawodu technik informatyk; Technikum nr 3 im. Jana Pawła 

II w Krotoszynie – pracownia dla zawodu technik mechanik; Technikum w Koźminie 

Wielkopolskim – pracownia dla zawodu technik ekonomista). Zgodnie z katalogiem 

dostępnym na www.koweziu.edu.pl doposażone pracownie wykorzystywane będą do 

realizacji kursów zawodowych w ramach projektu oraz docelowo wzbogacą standardowy 

proces nauczania o elementy, dotychczas nierealizowane ze względu na brak 

specjalistycznego zaplecza dydaktycznego w szkołach. Średni koszt doposażenia pracowni 

w danej szkole to 50 000,00 zł. 


