Informacja nt. projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2018 r.
Stan na 30.06.2018 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu
Okres
Kwota
Kwota
Wartośd
realizacji (od
Nazwa projektu
dofinansowania dofinansowania
projektu
kiedy do
przyznana
rozliczona
kiedy)
1. "Drugiemu Człowiekowi"
od 1 stycznia 2 604 124,13 zł 2 212 631,08 zł ( 2 212 631,08 zł
realizowanego dla Osi
2016 roku do
(wynika z
w tym dla lidera
priorytetowej IX, Działanie 9.1,
31 grudnia
koocowego projektu-PCPR Poddziałania 9.1.6, w ramach
2017r
wniosku o
740 004,80 zł; dla
Regionalnego Programu
płatnośd)
partnerów
Operacyjnego Województwa
1 472 626,28 zł)
Śląskiego na lata 2014 - 2020 .
Środki unijne
otrzymano w
następujących
kwotach:
1) 2016 r.622 530,00
2) 2017 r.1 331 451,43
3) 2018 r.258 649,65

Źródło
dofinansowania
Europejski Fundusz
Społeczny w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020,
Priorytet IX
Włączenie
społeczne,
Działanie 9.1.
Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.6.
Programy aktywnej
integracji osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym –
projekty
pozakonkursowe;
środki j.s.t.

Wkład własny *
a) finansowy (zł)
391 493,05
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Projekt realizowany był w
partnerstwie z 6 Ośrodkami
Pomocy Społecznej z terenu
powiatu raciborskiego w okresie
od dnia 1 stycznia 2016 do 31.12
2017 roku. Skierowany był do 322
korzystających ze świadczeo
pomocy społecznej, bezrobotnych,
niepełnosprawnych, a także osób
przebywających w pieczy
zastępczej i usamodzielnianych po
opuszczeniu pieczy zastępczej oraz
placówek opiekuoczowychowawczych. Uczestnicy
zostali objęci działaniami w
ramach aktywnej integracji:
warsztaty rozwoju osobistego,
kursy podnoszące kwalifikacje
zawodowe, zajęcia o charakterze
integracyjnym (wycieczki, festyn).

Realizacja projektu
podlegała kontroli w
dniach 12-14.09.2016
oraz objęta wizytą
monitoringująca w
dniu 02.10.2017.
Kontrola i wizyta
monitorująca została
przeprowadzona
przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Ślaskiego.

Stan realizacji ***
a) w trakcie

Uwagi

Na dzieo 7 sierpnia
2018 roku (tj. dzieo
b) zakooczony X
zatwierdzenia
rzeczowo (data)
koocowego wniosku
31-12-2017
o płatnośd) łączna
finansowo (data)
wartośd projektu
30-01-2018, ostatecznie
wyniosła:
07-08-2018
2 604 124,13 zł (w
tym dofinansowanie
2 212 631,08 zł,
wkład własny 391
493,05 zł). Wydatki
lidera projektu
(PCPR) wyniosły 870
924,62 zł (w tym
dofinansowanie 740
004,80 zł, wkład
własny 130 919,82
zł). Łączne wydatki
partnerów wyniosły 1
733 199,51 zł ( w tym
dofinansowanie 1
472 626,28 zł, wkład
własny 260 573,23
zł). Częśd uzyskanego
dofinansowania
przekazano
partnerom w
następujących
kwotach:
1) 2016 r.- 404
530,00
2) 2017 r.- 868
886,43
3) 2018 r.- 199
209,85

2.

"Małemu Człowiekowi"

od 1 września
2016 roku do
31
października
2017 r.

164 426,03 zł

152 916,21 zł

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Inwestycji i Remontów
1. „Przebudowa odcinka drogi
15.09.2017r. 4 569 944,13 zł 2 006 452, 00 zł
powiatowej nr 3548S ul.
(złożenie
Łąkowej i Tadeusza Kościuszki
wniosku o
w Raciborzu: - etap I zatoka
dofinansowan
autobusowa na ul. Łąkowej, ie);
etap II od skrzyżowania
31.12.2018r
z ul. Gwiaździstą do
skrzyżowania z ul. Wandy",

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Geodezji
1. Zintegrowany System Informacji Od 11 stycznia 1 125 026,50 zł 1 125 026,50 zł
o Nieruchomościach (ZSIN)
2017 r. do
grudnia 2018
r.

152 916,21 zł

Europejski Fundusz
Społeczny w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020; środki
j.s.t.

0,00

a) finansowy (zł)
11 509,82

b) rzeczowy (zł)

c) osobowy (zł)

a) finansowy
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

0,00

Współfinansowanie
ze środków UE w
ramach projektu
ZSIN – Faza II
(realizowanego
przez GUGiK) oraz
środków
budżetowych
GUGiK.

a) finansowy (zł)
2 563 492,13 zł w tym:
1 340 902 zł środki
Miasta Racibórz
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Projekt skierowany był do
Realizacja projektu
kandydatów do pełnienia funkcji podlegała kontroli w
rodziny zastępczej oraz do już
dniu 23.05.2017
funkcjonujących rodzin
zastępczych i rodzinnych domów
dziecka.
W projekcie wzięło udział 76 osób.
Celem projektu było podniesienie
kwalifikacji kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny
zastępczej oraz osób sprawujących
rodzinną pieczę zastępczą. Projekt
wpłynął na poprawę jakości życia i
wysoki poziom funkcjonowania
systemu pieczy zastępczej w
powiacie raciborskim.

a) w trakcie

Przebudowa odcinka drogi
brak
powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i
Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul.
Łąkowej, - etap II od skrzyżowania
z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania
z ul. Wandy. Długośd planowanej
do przebudowy drogi powiatowej
wynosiła 950m

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)

11.01.2017 r . zostało podpisane brak
Porozumienie pomiędzy Starosta
Raciborskim a Głównym Geodetą
Kraju w sprawie współpracy przy
tworzeniu i utrzymywaniu
zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach
(ZSIN). W ramach tego
porozumienia ma zostad
zrealizowana m.in. modernizacja
ewidencji gruntów i budynków w
jednostce ewidencyjnej Rudnik –
wszystkie obręby i w jednostce
ewidencyjnej Nędza obręb Nędza
oraz aktualizacja danych egib nie
objętych modernizacją. Liczba
działek przeznaczonych do
modernizacji wynosi 12.056, do
aktualizacji 79.973.

a) w trakcie

b) zakooczony X

rzeczowo (data)
31.10.2017
finansowo (data)
30.05.2018

finansowo (data)

b) zakooczony X
rzeczowo (data)
finansowo (data)

W dniu 11.07.2018r.
Zarząd Powiatu
Raciborskiego podjął
decyzję o odstąpieniu
od realizacji projektu.

Główny Urząd
Geodezji i Kartografii
podjął decyzję o
odstąpieniu od
realizacji projektu.
Brak odpowiedzi
zwrotnej z GUGiK.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
1. Nowe doświadczenie zawodowe od 31.12.2015 416 044,80 zł. 416 044,80 zł.
416 042,59 zł Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
uczniów i nauczycieli w
do 30.12.2017
Społeczny, Program
Niemchech i Hiszpanii
Operacyjny Wiedza b) rzeczowy (zł)
Edukacja Rozwój
(PO WER)
c) osobowy (zł)

Głównym celem projektu była
brak
możliwośd poznania swojego
zawodu w praktyce nie tylko na
gruncie polskim. W ramach
projektu dwie sześcioosobowe
grupy nauczycieli przedmiotów
zawodowych wyjechały na staż do
firmy logistycznej do Hiszpanii.
Uczniowie klas trzecich (technik
ekonomista, technik logistyk i
technik organizacji reklamy) odbyli
praktyki w przedsiębiorstwach w
Hiszpanii i Niemczech.

* Informacja dot. wkładu własnego (proszę zaznaczyd "X" we właściwym polu oraz wpisad kwotę)
** Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe)
*** Informacja dot. stanu realizacji (proszę zaznaczyd "X" we właściwym polu oraz podad datę w przypadku projektu zakooczonego)
Wartośd projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)
Kwota dofinansowania (zł)
Wkład własny (zł)

3 184 594,96 zł
2 781 589,88 zł
403 002,87 zł

Powiat odstąpił od realizacji projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II
od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy" (pula środków na zaplanowane zadanie w tym dofinansowanie była niewystarczająca do realizacji przedsięwzięcia w stosunku
do szacunków według stanu na dzieo dzisiejszy). II projekt "Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)" ma stan zawieszonego. Projekty te nie zostały wliczone do wartości
projektów zakooczonych.

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo:
30 grudnia 2017
finansowo:
12 czerwca 2018

brak

Informacja nt. projektów w trakcie realizacji przez Powiat Raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2018 r.
Stan na 30.06.2018 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
Referat Inwestycji i Remontów
1.
Nazwa projektu
"Nowoczesne pracownie do
praktycznej nauki zawodów w
Powiecie Raciborskim"

2.

3.

4.

„Przebudowa drogi powiatowej
nr 3500S na odcinku od
skrzyżowania w Ligocie Książęcej
do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 421 w
Grzegorzowicach”
„Przebudowa drogi powiatowej
nr 3503S oraz budowa
kanalizacji deszczowej w
miejscowości Jastrzębie”

„Przebudowa ciągu pieszego
przy DP 3540S ul. Dębicznej w
Raciborzu”

Okres
realizacji (od
kiedy do
kiedy)

Wartośd
projektu

Od 29.02.2016 5 074 078,83 zł
r. do
31.08.2018 r.

Kwota
dofinansowania
przyznana
4 013 001,30 zł

15.09.2017r. 5 252 254,77 zł 2 538 570,00 zł
(złożenie
wniosku o
dofinansowan
ie);
31.12.2018r
26.06.2018r. 1 199 192,00 zł 1 199 192,00 zł
(podpisanie
umowy o
pomocy
finansowej);
31.12.2019r.
27.06.2018r. 100 000,00 zł
50 000,00 zł
(podpisanie
umowy o
pomocy
finansowej);
31.12.2018r.

Wydział Geodezji
1.
„Scalanie gruntów na obrębach Od 11 stycznia 11 084 525,80 zł 11 084 525,80 zł
Amandów i Krowiarki w Gminie 2017 r. do
Pietrowice Wielkie”
marca 2021 r.

2.

3.

„Scalanie gruntów na terenie
obrębu ewidencyjnego
Krzyżanowice, gmina
Krzyżanowice ”

„Scalanie gruntów na terenie
obrębu ewidencyjnego
Samborowice. Gmina Pietrowice
Wielkie”

Od 18
5 381 394,54 zł 5 381 394,54 zł
października
2017 do
marca 2022 r.

Od 18
4 728 384,69 zł 4 728 384,69 zł
października
2017 do maja
2023 r

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Źródło
dofinansowania

1 474 401,92 zł Dofinansowanie z

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego Projekt
współfinansowany
jest przez Unię
Europejską z

Budżet Paostwa

Gmina Rudnik

Miasto Racibórz

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
w tym: EFRROW
63,63% - 7 053
083,76 zł, BP
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
w tym: EFRROW
63,63% -3 424
181,35 zł, BP
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
w tym: EFRROW
63,63% -3 008
671,18 zł, BP
36,37% - 1 719
713,51 zł

Wkład własny *

Krótki opis

a) finansowy
Wkład
Celem projektu jest stworzenie 18
własny Powiatu
nowoczesnych pracowni do
Raciborskiego
na
wydatki
praktycznej nauki zawodów w
b) rzeczowy (zł)
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 oraz Centrum
c) osobowy (zł)
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w

Kontrole projektu **
1) W dniach od
23.02.2017 r. do
16.03.2017 r. zostały
przeprowadzone
kontrole w siedzibie IZ
RPO. Wynik kontroli:
bez zastzreżeo

Stan realizacji ***
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

a) finansowy (zł)
Przebudowa drogi powiatowej nr brak
2 713 684,77 zł w tym: 3500 S, od skrzyżowania z ulicą
b) rzeczowy (zł)
Asnyka w miejscowości Ligota
Książęca do skrzyżowania z DW nr
c) osobowy (zł)
421 w miejscowości
Grzegorzowice.
a) finansowy (zł) 0,00 1)Odbudowa jezdni
brak
2) budowa chodnika
b) rzeczowy (zł)
3) przebudowa zjazdów
publicznych i indywidualnych,
c) osobowy (zł)
4) odwodnienia korpusu
drogowego , w tym budowa
a) finansowy (zł)
Wykonanie nawierzchni ciągu
brak
50 000,00
pieszego w ciągu ul. Dębicznej w
b) rzeczowy (zł)
Raciborzu, na odcinku od posesji
nr 10 (koniec odcinka wykonanego
c) osobowy (zł)
w 2017r.) w kierunku ul. Za
Dębiczem, wraz z niezbędnymi

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

a) finansowy (zł)

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)
a) finansowy
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)
a) finansowy
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Projekt realizowany będzie w
brak
dwóch etapach. Postępowanie
wszczęto 22 marca 2017 roku
postanowieniem nr
SG.661.13.1.2017. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem
Projekt realizowany będzie w
brak
dwóch etapach. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem
wynosi 668,0734 ha. Liczba
uczestników scalenia 365, liczba
gospodarstw uczestniczących w
11.01.2017 r . zostało podpisane brak
Porozumienie pomiędzy Starosta
Raciborskim a Głównym Geodetą
Kraju w sprawie współpracy przy
tworzeniu i utrzymywaniu
zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach
(ZSIN). W ramach tego
porozumienia ma zostad

Uwagi
umowa o
dofinansowanie nr
UDA-RPSL.12.02.02-240460/16-00 z dn.
23.11.2016 r.
Wydatki
niekwalifikowalne 352

umowa o
dofinansowanie nr
436/2018/PRID z dnia
13.07.2018r.

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Umowa Nr
SI.032.4.2018 z dnia
26.06.2018r.

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Umowa Nr
9/II/DM/2018 z dnia
27.06.2018r.

finansowo (data)

brak

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

brak

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

brak

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu
1.
Wymiana części taboru poprzez od 1.06.2017 plana całkowita 5 973 958,94 zł
zakup niskoemisyjnych
r. do
wartośd:
autobusów
31.12.2020 r. 8 645 670, 00 zł

2.

3.

4.

"Kuchnia i kultura kulinarna na
książęcych dworach
średniowiecznych w Opawie i
Raciborzu"

NBP- "Szkoła młodych
przedsiębiorców"

Młodzi dziennikarze na tropie
wyjątkowych relacji polskoniemieckich naznaczonych
wojnami

Od listopada
2017 do
października
2018 r.

od września
do grudnia
2018 roku

54 174,46 euro
po stronie
powiatu
raciborskiego:
28.258,45 EUR,
34 751,00 zł

Maj 2018 –
15 100, 00 zł
Grudzieo 2018

45 771,35 EUR
po stronie
powiatu:
dofinansowanie z
Europejskiego
Funduszu
Dofinansowanie
przez Narodowy
Bank Polski:
14 248, 00 zł

3 525, 00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
1.
Europejska wymiana szansą na od 01.06.2016 108 776,00 euro 108 776,00 euro x
nowoczesną szkołę zawodową do 31.05.2018 x 4,394 zł.
4,394 zł. =
= 477 961,74 zł 477 961,74 zł

2.

Mobilni i kreatywni na
europejskim rynku pracy

od 01.09.2017 641 082,82
do 31.08.2019

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesieo" ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz
1.
Finansowanie kosztów
kwiecieo 8 000,00 zł
kształcenia ustawicznego
grudzieo 2018
pracowników ze środków
Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Szkolenie na
temat : "Praca superwizją i
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu
1.
Rządowy program wspomagania 19.04.2018 - 34 990,00 zł
w latach 2015-2018 organów
31.08.2018
prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach - "Bezpieczna
+" - Liceum Plastyczne w
Raciborzu

641 082,82

6 400,00 zł

0,00 zł

0,00

0,00 zł

0,00 zł

0,00 euro

0,00 zł

0,00 zł

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
dla osi
priorytetowej: IV.
Efektywnośd
Projekt jest
współfinansowany
ze środków
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego Projekt realizowany
z Narodowym
Bankiem Polskim w
ramach programu
edukacji
ekonomicznej.
Projekt
współfinansowany
przez PolskoNiemiecką
Współpracę
Młodzieży

a) finansowy (zł)
1 054 228,05 zł.
b) rzeczowy

Fundacja Systemu
Rozwoju Edukacji
(FRSE)-Narodowa
Agencja programu
ERASMUS +,
działająca w
Europejski Fundusz
Społeczny.Program
operacyjny: Wiedza
Edukacja Rozwój
2014-2020.Projekt:
Ponadnarodowa

a) finansowy (zł)

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

a) finansowy (zł)
1 600 zł
b) rzeczowy (zł)

c) osobowy (zł)
a) finansowy (zł)
3 102,78 EUR.
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)
a) finansowy (zł)
18 043,00 ZŁ
b) rzeczowy (zł)
2 460,00 ZŁ
c) osobowy (zł)
a) finansowy (zł)
11 575, 00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)
a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

c) osobowy (zł)

27 992, 00 zł

0,00 zł

Skarb Paostwa Wojewoda Śląski

a) finansowy (zł)
6 998, 00 zł

Inwestycja zakłada wymianę 10
zużytych i niespełniających norm
w zakresie emisji spalin
i
hałasu autobusów na 10 nowych,
niskoemisyjnych i
niskopodłogowych pojazdów,
W ramach projektu powstanie
nowa atrakcja turystyczna wspólna wystawa wraz z
wydarzeniami towarzyszącymi na
Zamku Piastowskim w Raciborzu i
na Zamku w Hradcu nad
W projekcie udział wezmą
nauczyciele ze szkół średnich
powiatu raciborskiego
wykładowców z PWSZ oraz 95
uczniów/studentów. W pierwszej
kolejności nauczyciele będą
Celem projektu jest wzmocnienie i
podniesienie jakości partnerskich
relacji między polską a niemiecką
młodzieżą i samorządami poprzez
wspólne odkrywanie historii
naznaczonej wojnami oraz

brak

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

brak

finansowo (data)
brak

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

brak

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Mikroprojekt
realizowany jest w
partnerstwie.
Liderem jest Instytut
Dziedzictwa
Narodowego –
brak
20 503 zł WKŁAD
WŁASNY ŁĄDZNIE

finansowo (data)
brak

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

brak

finansowo (data)

Projekt był skierowany do
brak
uczniów technikum budownictwa i
technikum architektury krajobrazu
( praktyki zawodowe w Portugalii)
oraz do uczniów technikum usług
fryzjerskich,technikum
Projekt jest sierowany do 52
brak
uczniów oraz 10 nauczycieli
przedmiotów zawodowych.
Głównymi celami projektu jest
zdobycie doświadczenia
zawodowego, ktore pozwoli stad

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Celem projektu jest podniesienie
kompetencji zawodowych
pracowników sprawujących
bezpośrednią opiekę nad
mieszkaocami. W szkoleniu nt.
"Praca superwizją i trening

brak

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Organizacja przez jednostkę
przedsiewzięd promujących
aktywnośd uczniów, organizacja
przedsięwzięd wychowawczych
oraz antydyskryminacyjnych,
a także przedsięwzięd
integrujących
z lokalnym środowiskiem

brak

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Termin rozliczenia
zgodnie z umową w ciągu 60 dni od
daty zakooczenia
realizacji projektu. W
trakcie rozliczania
brak

finansowo (data)

brak

finansowo (data)

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

brak

2.

3.

Rządowy program wspomagania
w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach - "Bezpieczna
"Lepsza szkoła - lepsza
przyszłośd. Podniesienie
kompetencji i jakości pracy
nauczycieli ZSO Nr 1 w
Raciborzu"

19.04.2018 31.08.2018

34 370,00 zł

27 496,00 zł

3.

01.06.2018 31.05.2020

31 243, 00 euro 31 243, 00 euro

Aktywizacja osób bezrobotnych 01.01.2017 r. 2 511 424,80 zł 2 511 424,80 zł
w wieku 30+ zarejestrowanych 31.12.2018 r
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Raciborzu (III).

Klub integracji społecznej w
Raciborzu

Skarb Paostwa Wojewoda Śląski

a) finansowy (zł)
6 874,00 zł
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
1.
„Ponadnarodowa mobilnośd
od
132 764, 01 zł 132 764, 01 zł
kadry edukacji szkolnej”
01.10.2018r.
realizowanym w ramach
do 02.09.2020
programu ERASMUS+ - akcja
r.
KA1 „Mobilnośd kadry edukacji
szkolnej” w obszarze edukacji
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu
1.
Pomoc finansowa w formie
Umowa
22 300,00 zł
22 300,00 zł
dotacji celowej dla Powiatu
zawarta dnia
Raciborskiego na wsparcie
26.03.2018.
zawodowej rodziny zastepczej Termin
(umowa nr 1/DOT/PA/2018)
realizacji
31.10.2018
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
1.
Aktywizacja osób młodych
01.01.2017 r. 3 575 886,20 zł 3 575 886,20 zł
pozostających bez pracy w
31.12.2018 r
powiecie raciborskim (III).

2.

0,00 zł

01.05.2018 r. 705.369,06 zł
30.04.2020 r

Zespół Szkół Specjalnych
1.
Kompleksowe wsparcie dla
19-12-2017
rodzin "Za życiem" w zakresie
31-12-2021
zapewnienia realizacji zadao
wiodącego ośrodka
koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuoczego

32 280
/wartośd
I etapu/
II - 124 800
III - 140 400
IV - 187 200
V - 187 200

670.100,61 zł

139 800,00

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji Narodowa Agencja
programu
ERASMUS+

a) finansowy (zł)
6 248,60 euro
b) rzeczowy (zł)

ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
ramach Programu
Operacyjnego

a) finansowy

dotacja celowa z
budżetu j.s.t.

a) finansowy (zł)

c) osobowy (zł)

b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

2 427 630,78 zł Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
Społeczny
PO WER
b) rzeczowy (zł)
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1 c) osobowy (zł)
1.293.078,36

0,00 zł

0,00 zł

Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
Społeczny
RPO WSL
b) rzeczowy (zł)
Działanie 7.2
c) osobowy (zł)
Europejski Fundusz
Społeczny
RPO WSL Oś
priorytetowa IX.
Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.5

a) finansowy (zł)
32 000,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Ministerstwo
a) finansowy (zł)
Edukacji Narodowej
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Organizacja przez jednostkę
brak
przedsiewzięd promujących
aktywnośd uczniów, organizacja
przedsięwzięd wychowawczych
oraz antydyskryminacyjnych,
a także przedsięwzięd
Projekt ma celu poprawę jakości brak
pracy placówki oświatowej
osiąganą przez udział nauczycieli
w mobilnościach zagranicznych
(wyjazd do Francji, Włoch oraz na
Maltę), gdzie będą odbywad się

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Projekty realizowane w ramach
brak
akcji KA1 „Mobilnośd kadry
edukacji szkolnej” w obszarze
edukacji szkolnej mają na celu
poprawę jakości pracy placówki
oświatowej osiąganą przez udział

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Na podstawie uchwały nr
V/49/3/2018 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia
12.02.2018 przyznano pomoc
finansową w formie dotacji
celowej dla Powiatu Raciborskiego

Realizacja projektu
podlegała kontroli w
dniach 12-14.09.2016
oraz objęta wizytą
monitoringująca w
dniu 02.10.2017.

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych obejmie 341 osób
bezrobotnych w tym:
- 80 os. w ramach szkoleo,
- 167 os. w ramach staży,
- 69 os. otrzyma jednorazowe
Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych obejmie 217 osoby
w tym:
- 70 os. w ramach szkoleo,
- 71 os. w ramach staży
- 76 os. otrzyma jednorazowe
Liderem projektu jest
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz
Promocji i Ochrony Zdrowia
Psychicznego - ul. Karola Miarki
7/1 z siedzibą w Raciborzu. W
projekcie weźmie udział ok. 80

W terminie 25, 26,
29, 30 05.2017 r.
została
przeprowadzona
przez Wojewdzi
Urząd Pracy w
brak

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

brak

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

finansowo (data)

Projekt będzie
realizowany od
września 2018 r.
Kwota wkładu
własnego zostanie
zrefundowana po
Program będzie
realizowany w
programie POWER.
Umowa zostanie
podpisana do kooca
września po
brak

finansowo (data)

brak

finansowo (data)
a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

brak

finansowo (data)
brak

dokonano wyboru i zakupu
brak
środków dydaktycznych
niezbędnych do realizacji zadao
wynikających z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci,
nawiązano kontakt z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną w
celu kwalifikowania dzieci na
zajęcia wczesnego wspomagania

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

brak

finansowo (data)

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

zakooczono I etap

2.

260000
431 255,10 zł
Dofinansowanie
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik' w Raciborzu
1.
Technik w unijnej firmie - szansa 01.09.2017r. - 116 070, 00 EUR
na start zawodowy
30.06.2019r.

2.

AS -Szkolna Akademia Sukcesu

Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia
zawodowego w Powiecie
Raciborskim - CKZiU nr 2
"Mechanik"

02-01-201831-12-2019

01.09.2017 31.08.2020

479 172,34 zł

1 784 890,86 zł 1 695 646,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Europejski Fundusz
Społeczny w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)
47 917,24

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

a) finansowy (zł) 0,00
b) rzeczowy (zł) 0,00
c) osobowy (zł) 0,00
Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
Społeczny
89 244,54 zł
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

* Informacja dot. wkładu własnego (proszę zaznaczyd "X" we właściwym polu oraz wpisad kwotę)
** Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe)
*** Informacja dot. stanu realizacji (proszę zaznaczyd "X" we właściwym polu oraz podad datę w przypadku projektu zakooczonego)

Celem głównym projektu jest
brak
zwiększenie efektywności
kształcenia i wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 10,
klas Gimnazjum Specjalnego

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Staże osób uczących się w
zagranicznych placówkach
kształcenia i szkolenia
zawodowego.

a) w trakcie - X
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Brak

brak

finansowo (data)

Brak

finansowo (data)
Lepsze dostosowanie systemów Brak
kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwienie
przechodzenia z etapu kształcenia
do etapu zatrudnienia oraz
wzmocnienie systemów

a) w trakcie - X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)

Brak

