Informacja nt. projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie II półrocza 2018 r.
Stan na 31.12.2018 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
Refrat Inwestycji i Remontów / Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (jako wykonawca części projektów)
Lp.

1.

2.

Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej
nr 3500S na odcinku od
skrzyżowania w Ligocie Książęcej
do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 421 w
Grzegorzowicach
Przebudowa chodnika przy DP
3531S ul. Bojanowskiej w
Bieokowicach

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
16.05.2018 r. 30.11.2018 r.

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Źródło
dofinansowania

5 242 762,52

2 499 601,00

2 499 601,00

budżet paostwa

1 329 000,00

1 329 000,00

Gmina Rudnik

Wkład własny *

Krótki opis

Kontrole projektu **

Przebudowa odcinka DP 3500S od
skrzyżowania z drogą gminną
prowadzącą do centrum Ligoty
Książęcej do skrzyżowania z DW
421 w miejscowości
Grzegorzowice. Łączna długośd
odcinka wyniosła 1 897 m.
przebudowa chodnika przy DP
3531S ul. Bojanowskiej w
Bieokowicach – etap

brak

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
30.11.2018r.
finansowo (data)
21.12.2018r.

umowa
436/2018/PRID z
dnia 13.07.2018r.,
umowa SI.032.2.2018
z dnia 26.01.2018r.

brak

umowa SI.032.3.2018
z dnia 09.07.2018r.

przebudowa chodnika przy DP
3516S ul. Raciborskiej w
Tworkowie

brak

brak

c) osobowy (zł)

naprawa istniejącej kanalizacji na
odcinku drogi powiatowej nr
3546S
- ul. Wyzwolenia w miejscowości
Babice

a) finansowy (zł) X
19.795,33
b) rzeczowy (zł)

przebudowa odcinka chodnika
przy ul. Topolowej w miejscowości
Kuźnia Raciborska, DP 3509S

brak

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
16.10.2018r.
finansowo (data)
22.11.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
23.10.2018r.
finansowo (data)
22.11.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
16.08.2018r.
finansowo (data)
07.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
06.11.2018r.
finansowo (data)
27.12.2018r.

a) finansowy (zł) X
1.414.161,52
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

11.09.2018 16.10.2018r.

112 434,92

56 217,46

Gmina
Krzyżanowice

a) finansowy (zł) X
56.217,46
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

3.

Przebudowa chodnika przy DP
3516S przy ul. Raciborskiej w
Tworkowie

09.10.2018r. 23.10.2018r.

87 501,40

100 000,00

43 750,70

Gmina
Krzyżanowice

a) finansowy (zł)X
43.750,70
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

4.

5.

Naprawa istniejącej kanalizacji 23.07.2018r. na odcinku drogi powiatowej nr 16.08.2018r.
3546S
- ul. Wyzwolenia w miejscowości
Babice

19 953,50

Przebudowa odcinka chodnika 09.10.2018r. przy ul. Topolowej w
06.11.2018r.
miejscowości Kuźnia Raciborska,
DP 3509S

39 590,66

9 976,75

9 976,75

19 795,33

Gmina Nędza

Gmina Kuźnia
Raciborska

a) finansowy (zł) X
9.976,75
b) rzeczowy (zł)

c) osobowy (zł)

Stan realizacji ***

Uwagi

umowa SI.032.3.2018
z dnia 09.07.2018r.

umowa SI.032.5.2018
z dnia 09.07.2018r.,
Aneks nr 1/2018 z
dnia 23.11.2018r.,
Aneks nr 2/2018 z
dnia 06.12.2018r.
umowa SI.032.6.2018
z dnia 27.07.2018r.

150 000,00

1

6.

7.

Przebudowa nawierzchni ciągu 04.12.2018r. pieszego wraz z robotami
21.12.2018r.
towarzyszącymi przy ul.
Topolowej w miejscowości
Kuźnia Raciborska,
DP 3509S strona lewa jadąc w
kierunku miejscowości Siedliska

148 273,23

Wykonanie części chodnika i
odwodnienia przy DP 3534S w
miejscowości Budziska, etap I

92 781,75

01.10.2018r. 14.11.2018r.

74 136,61

Gmina Kuźnia
Raciborska

a) finansowy (zł) X
74.136,62
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

150 000,00
46 390,88

Gmina Kuźnia
Raciborska

a) finansowy (zł) X
46.390,87
b) rzeczowy (zł)

przebudowa nawierzchni ciągu
pieszego wraz z robotami
towarzyszącymi przy ul.
Topolowej w miejscowości Kuźnia
Raciborska, DP 3509S strona lewa
jadąc w kierunku miejscowości
Siedliska

brak

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
21.12.2018r.
finansowo (data)
28.12.2018r.

umowa SI.032.6.2018
z dnia 27.07.2018r.

wykonanie części chodnika i
odwodnienia przy DP 3534S w
miejscowości Budziska, etap I

brak

umowa SI.032.6.2018
z dnia 27.07.2018r.

tablica radarowa zmiennej treści
wyświetlająca prędkośd pojazdu
wraz z oprzyrządowaniem
- 1 komplet

brak

przebudowa ciągu pieszego przy
DP 3540S ul. Dębicznej w
Raciborzu – etap 2

brak

przebudowa chodnika w ciągu DP
3530S - ul. Borucka w Bojanowiep

brak

przebudowa chodnika w ciągu DP
3528S – ul. Długa w
Krzanowicachp

brak

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
14.11.2018r.
finansowo (data)
27.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
17.10.2018r.
finansowo (data)
27.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
03.10.2018r.
finansowo (data)
22.11.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
03.12.2018r.
finansowo (data)
14.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)

c) osobowy (zł)
8.

9.

Zakup urządzenia – tablice
zmiennej treści wyświetlające
prędkośd pojazdu (wraz z
niezbędnym
oprzyrządowaniem)

15.10.2018r. 17.10.2018r.

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

11.09.2018r. 03.10.2018r.

18 696,00

9 348,00

Gmina Kuźnia
Raciborska

a) finansowy (zł) X
9.348,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

99 045,06

50 000,00

49 522,53

Miasto Racibórz

a) finansowy (zł) X
49.522,53
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

10.

Przebudowa chodnika w ciągu
DP 3530S - ul. Borucka w
Bojanowie

16.10.2018r. 03.12.2018r.

180 715,88

90 357,94

Gmina Krzanowice a) finansowy (zł) X
90.357,94
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

11.

Przebudowa chodnika w ciągu
DP 3528S – ul. Długa w
Krzanowicach

05.11.2018r. 03.12.2018r.

57 259,58

28 629,79

Gmina Krzanowice a) finansowy (zł) X
28.629,79
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

12.

Przebudowa chodnika w ciągu
DP 3529S – ul. Kopernika w
Borucinie

05.11.2018r. 05.12.2018r.

122 086,07

200 000,00

61 043,04

Gmina Krzanowice a) finansowy (zł) X
61.043,03
b) rzeczowy (zł)

Przebudowa chodnika w ciągu
DP 3528S – ul. Trulleya w
Pietraszynie

06.12.2018r. 24.12.2018r.

39 899,99

19 949,99

Gmina Krzanowice a) finansowy (zł) X
19.950,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

umowa
9/II/DM/2018 z dnia
27.06.2018r.

umowa SI.032.8.2018
z dnia 17.09.2018r.

umowa SI.032.8.2018
z dnia 17.09.2018r.

finansowo (data)
przebudowa chodnika w ciągu DP
3529S – ul. Kopernika w Borucinie

brak

przebudowa chodnika w ciągu DP
3528S – ul. Trulleya w Pietraszynie

brak

c) osobowy (zł)
13.

umowa SI.032.6.2018
z dnia 27.07.2018r.

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
05.12.2018r.
finansowo (data)
21.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
24.12.2018r.
finansowo (data)
28.12.2018r.

umowa SI.032.8.2018
z dnia 17.09.2018r.

umowa SI.032.8.2018
z dnia 17.09.2018r.
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14.

15.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3500S na odcinku od
skrzyżowania z ul. Leśną w
Brzeźnicy do skrzyżowania w
Ligocie Książęcej

19.11.2018r. 14.12.2018r.

6 150,00

6 150,00

6 150,00

Gmina Rudnik

a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)

wykonanie badao
geotechnicznych i opinii
geotechnicznej dla zadania

brak

modernizacja elementów drogi
3514S w ul. Mickiewicza w
miejscowości Rudnik

brak

przebudowa chodnika przy DP
3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w
m. Górki Śląskie

brak

tablica radarowa zmiennej treści
VIASIS PLUS SOLAR wyświetlającej
prędkośd pojazdu - 2 szt.

brak

remont – modernizacja jezdni
odcinka drogi powiatowej nr 3505
S w miejscowości Cyprzanów

brak

c) osobowy (zł)

Modernizacja elementów drogi 13.11.2018r. 3514S w ul. Mickiewicza w
04.12.2018r.
miejscowości Rudnik

65 436,00

33 000,00

32 718,00

Gmina Rudnik

a) finansowy (zł) X
32.718,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

16.

Przebudowa chodnika przy DP 22.11.2018r. 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w 19.12.2018r.
m. Górki Śląskie

150 092,35

75 046,17

75 046,17

Gmina Nędza

a) finansowy (zł) X
75.046,18
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

17.

Zakup urządzeo – tablic
16.11.2018r. zmiennej treści wyświetlającej 05.12.2018r.
prędkośd pojazdu dla DP 3536 S
w Górkach Śląskich

36 900,00

18 450,00

18 450,00

Gmina Nędza

a) finansowy (zł) X
18.450,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

18.

Modernizacja elementów drogi 06.12.2018r. powiatowej nr 3505 S w
19.12.2018r.
miejscowości Cyprzanów

142 720,55

71 500,00

71 360,27

Gmina Pietrowice a) finansowy (zł) X
Wielkie
71.360,28
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
14.12.2018r.
finansowo (data)
27.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
04.12.2018r.
finansowo (data)
27.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
19.12.2018r.
finansowo (data)
31.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
05.12.2018r.
finansowo (data)
31.12.2018r.
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
19.12.2018r.
finansowo (data)
24.12.2018r.

umowa SI.032.9.2018
z dnia 24.09.2018r. ,
Aneks nr 1/2018 z
dnia 13.12.2018r.

umowa SI.032.9.2018
z dnia 24.09.2018r. ,
Aneks nr 1/2018 z
dnia 13.12.2018r.

umowa
SI.032.10.2018 z dnia
16.10.2018r., Aneks
nr 1/2018 z dnia
28.12.2018r.
umowa
SI.032.11.2018 z dnia
16.10.2018r. , Aneks
nr 1/2018 z dnia
28.12.2018r.
umowa
SI.032.12.2018 z dnia
04.12.2018r.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
Lp.

1.

Nazwa projektu
Pomoc finansowa w formie
dotacji celowej dla Powiatu
Raciborskiego na wsparcie
zawodowej rodziny zastepczej
(umowa nr 1/DOT/PA/2018)

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
Umowa
zawarta dnia
26.03.2018.
Termin
realizacji
31.10.2018

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania

22 300,00

22 300,00

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

dotacja celowa z a) finansowy (zł)
budżetu j.s.t.
nie wymagany
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Na podstawie uchwały nr V/49/3/2018
Realizacja umowy nie
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
podlegała kontroli
12.02.2018 przyznano pomoc finansową w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Raciborskiego i przeznaczono na wsparcie
zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej
na terenie Kuźni Raciborskiej,
poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która
miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku.
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych z przeprowadzeniem
niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym.

Stan realizacji ***

Uwagi

a) w trakcie
b) zakooczony
rzeczowo (data)
31-10-2018
finansowo (data)
31-10-2018

3

2.

Dotacja celowa dla Powiatu
Raciborskiego na
dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w
ramach Programu Asystent
Rodziny i Koordyntor Rodzinnej
Pieczy Zastępczej na rok 2018

Projekt był
realizowany od
1 stycznia 2018
roku do 31
grudnia 2018r.

245 237,91

151 198,00

dotacja celowa z a) finansowy (zł)
budżetu j.s.t.
94 039,91
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 8 Realizacja umowy nie
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej podlegała kontroli
w 2018 r. Celem Programu jest
wzmocnienie roli koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej w systemie wspierania
rodziny. Stałośd zatrudnienia ma w
koocowym efekcie przynieśd skuteczniejsze
wsparcie rodzin i osób sprawujących pieczę
zastępczą. Dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia do kwoty maksymalnie
wynoszącej 2100 zł brutto miesięcznie
powinny stanowid maksymalnie 67 %
kosztów wynagrodzenia brutto.

a) w trakcie
b) zakooczony
rzeczowo (data)
31-12-2018
finansowo (data)
31-12-2018

(umowa nr
PSVI.943.9.12.2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Lp.

Nazwa projektu

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
01.01.2017 r.
31.12.2018 r.

1.

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie raciborskim (III)

2.

Aktywizacja osób bezrobotnych 01.01.2017 r.
w wieku 30+ zarejestrowanych 31.12.2018 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Raciborzu (III).

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

3 575 886,20

3 575 886,20

3 479 886,93

2 511 424,80

2 511 424,80

2 332 509,41

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Krótki opis

Kontrole projektu **

Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
Społeczny
PO WER 2014-2020 b) rzeczowy (zł)
Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1 c) osobowy (zł)

Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych objęła 410 osób
bezrobotnych (w tym formy
kosztowe):
- 75 os. w ramach szkoleo,
- 205 os. w ramach staży,
- 70 os. otrzymało jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej,
- 57 os. w ramach bonu na zasiedlenie.

W terminie 25, 26, 29,
30 maja 2017 r. została
przeprowadzona przez
Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach,
kontrola niniejszego
projektu. W ramach
przeprowadzonej
kotroli nie stwierdzono
nieprawidłowości w
trakcie realizacji
projektu oraz nie
wydano zaleceo
pokotrolnych. Brak
korekt finansowych

Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
Społeczny
RPO WSL 2014b) rzeczowy (zł)
2020
Działanie 7.2
c) osobowy (zł)

Aktywizacja zawodowa osób
nie dotyczy
bezrobotnych objęła 217 osób w tym:
- 50 os. w ramach szkoleo,
- 86 os. w ramach staży
- 81 os. otrzymało jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej.

Stan realizacji ***

Uwagi

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
31.12.2018 r.
finansowo (data)
31.12.2018 r.

brak

a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
31.12.2018 r.
finansowo (data)
31.12.2018 r.

brak

4

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Lp.

1.

Nazwa projektu
Europejska wymiana szansą na
nowoczesną szkołę zawodową

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
od 01.06.2016
do 31.05.2018

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

477 961,74

477 961,74

477 961,74

Źródło
dofinansowania
Fundacja Systemu
Rozwoju Edukacji
(FRSE)-Narodowa
Agencja programu
ERASMUS +,
działająca w
imieniu Komisji
Europejskiej

Wkład własny *
a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Projekt był skierowany do uczniów
Brak
technikum budownictwa i technikum
architektury krajobrazu (praktyki
zawodowe w Portugalii) oraz do
uczniów technikum usług fryzjerskich,
technikum analitycznego oraz
technikum żywienia i usług
gastronomicznych (praktyki zawodowe
na Sycylii). Uczestnikami projektu była
również kadra nauczycielska, która
odbyła szkolenia w portugalskich
przedsiębiorstwach oraz centrach
kształcenia zawodowego.
Najważniejszymi celami projektu była
wymiana doświadczeo i podniesienie
jakości kształcenia zawodowego,
zwiększenie mobilności edukacyjnej i
zawodowej uczniów i nauczycieli,
poznanie zagranicznego systemu
szkolnictwa zawodowego oraz
doskonalenie znajomości
j.angielskiego i wzrostu kompetencji
osobistych uczestników. W projekcie
uczestniczyło 52 uczniów oraz 12
nauczycieli.

Stan realizacji ***
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo
(data)31.05.2018
finansowo (data)
27.09.2018

Uwagi
Projekt rozliczony w
III kwartale 2018 r.
Wartośd projektu w
Euro: 108776,00.
Kwota
dofinansowania i
kwota rozliczona w
Euro: 108776,00
Zastosowano kurs
euro: 1 Euro=4,394 zł

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu
L.p.
Nazwa projektu

1.

Młodzi dziennikarze na tropie
wyjątkowych relacji polskoniemieckich naznaczonych
wojnami

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)

Maj 2018 –
Grudzieo 2018

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

8 028,11

4 032,00

4 032,00

Źródło
dofinansowania

Projekt
współfinansowany
przez PolskoNiemiecką
Współpracę
Młodzieży

Wkład własny *

a) finansowy (zł)
3996,11
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Celem projektu było wzmocnienie i
brak
podniesienie jakości partnerskich
relacji między polską a niemiecką
młodzieżą i samorządami poprzez
wspólne odkrywanie historii
naznaczonej wojnami oraz poznawanie
współczesnego życia w obu regionach.
W projekcie uczestniczyła 12 osobowa
grupa polsko-niemiecka, która w
każdym regionie obejmowała: 3
uczniów (16-18 lat), 1 nauczyciela, 1
dziennikarza, 1 pracownika ds.
współpracy zagranicznej.

Stan realizacji ***

a) w trakcie
b) zakooczony
rzeczowo (data)
08.10.2018
finansowo (data)
12.12.2018 r.

Uwagi

brak
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
Lp.

1.

2.

Nazwa projektu
Rządowy program wspomagania
w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach - "Bezpieczna
+" - Liceum Plastyczne w
Raciborzu

Rządowy program wspomagania
w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach - "Bezpieczna
+" - Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w
Raciborzu

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *
a) finansowy (zł) X
6 998,- zł

19.04.2018 31.08.2018

34 990,00

27 992,00

27 992,00

b) rzeczowy (zł)
Skarb Paostwa Wojewoda Śląski c) osobowy (zł)

a) finansowy (zł) X
6 874,- zł
19.04.2018 31.08.2018

34 370,00

27 496,00

27 496,00

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

8 000,00

6 400,00

6 400,00

Skarb Paostwa - b) rzeczowy (zł)
Wojewoda Śląski
c) osobowy (zł)

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

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

Kontrole projektu **

Stan realizacji ***

Uwagi

a) w trakcie

brak kontroli

Rozliczenie projektu
nie wymagało
zatwierdzenia.
b) zakooczony
rzeczowo (31.08.2018) X Dotacja została
rozliczona finansowo
finansowo (31.08.2018) 26.09.2018 r.
X

a) w trakcie

brak kontroli

Rozliczenie projektu
nie wymagało
zatwierdzenia.
b) zakooczony
rzeczowo (31.08.2018) X Dotacja została
rozliczona finansowo
finansowo (31.08.2018) 26.09.2018 r.
X

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesieo" w Raciborzu

1.

Okres realizacji
Nazwa projektu
(od kiedy do
kiedy)
Kształcenie ustawiczne
kwiecieo pracowników i pracodawców ze grudzieo 2018
środków Krajowego Funduszu
r.
Szkoleniowego

Źródło
dofinansowania
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Wkład własny *
a) finansowy (zł) - 1
600,00 zł
b) rzeczowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Szkolenia na temat: Praca superwizją i nie była
trening interpersonalny
przeprowadzona

c) osobowy (zł)

Stan realizacji ***
a) w trakcie
b) zakooczony X
rzeczowo (data)
05.12.2018 r.
finansowo (data)
12.12.2018 r.

Uwagi
brak

* 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)

13 305 583,56 zł
11 071 220,54 zł
2 234 363,02 zł
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Informacja nt. projektów realizowanych przez Powiat Raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie II półrocza 2018 r.
Stan na 31.12.2018 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
Referat Inwestycji i Remontów
Lp.

1.

Nazwa projektu

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3503S oraz budowa
kanalizacji deszczowej w
miejscowości Jastrzębie

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)

26.06.2018 r. 31.12.2018 r.

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

3 098 384,00

1 899 192,00

0,00

Źródło
dofinansowania

Gmina Rudnik

Wkład własny *

a) finansowy (zł):
1.199.192,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

2.

Nowoczesne pracownie do
praktycznej nauki zawodów w
Powiecie Raciborskim

Od 29.02.2016
r. do
31.08.2018 r.

5 074 078,83

4 013 001,30

1 474 401,92

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020, Oś
Priorytetowa XII
“Infrastruktura
edukacyjna” Regionalne
Inwestycje
Terytorialne
Subregionu
Zachodniego

Krótki opis

Kontrole projektu **

1) Odbudowa jezdni
brak
2) budowa chodnika
3) przebudowa zjazdów
publicznych i indywidualnych,
4) odwodnienia korpusu
drogowego , w tym budowa
kanalizacji deszczowej,
5) przebudowy kolidującej
infrastruktury technicznej. Roboty
planuje się prowadzidzid na
odcinku drogi powiatowej o
długości 755,54 m.

a) finansowy (zł):
Celem projektu jest stworzenie 18
1 061 077,53; w tym nowoczesnych pracowni do
b) rzeczowy (zł)
praktycznej nauki zawodów w
Centrum Kształcenia Zawodowego
c) osobowy (zł)
i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w
Raciborzu.

1) W dniach od
23.02.2017 r. do
16.03.2017 r. zostały
przeprowadzone
kontrole w siedzibie IZ
RPO. Wynik kontroli:
bez zastzreżeo
2) W dniach od
20.10.2017 r. do
8.11.2017 r. zostały
przeprowadzone
kontrole postępowao
zakupowych projektu
na podstawie
danych wysłanych do
kontroliprzez Urząd
Marszałkowski. Wynik
kontroli: bez zastrzeżeo.
Numer i data informacji
pokontrolnej: FRRKPR.44.109.3.2017.KP
A z dnia 09.11.2017 r.

Stan realizacji ***

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

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

Uwagi

Umowa Nr
SI.032.4.2018 z dnia
26.06.2018r. , Aneks
nr 1/2018 z dnia
28.12.2018r.

umowa o
dofinansowanie nr
UDA-RPSL.12.02.0224-0460/16-00 z dn.
23.11.2016 r.
Wydatki
niekwalifikowalne
352 900.82 zł.
Wniosek o płatnośd
nr 008 na kwotę
1.161 273,94 zł (za
2018 r.) – oczekuje
na ocenę. Trwają
rozmowy z IZ w
sprawie wydłużenia
terminu realizacji
projektu do
31.10.2018 r. i
złożenia koocowego
rozliczenia.
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Wydział Geodezji
Lp.

1.

Nazwa projektu

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)

Scalanie gruntów na obrębach Od 11 stycznia
Amandów i Krowiarki w Gminie 2017 r. do
Pietrowice Wielkie
marca 2021 r.

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania

11 084 525,80

11 084 525,80

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Program Rozwoju a) finansowy (zł)
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 b) rzeczowy (zł)
w tym: EFRROW
63,63% - 7 053
c) osobowy (zł)
083,76 zł, budżet
paostwa: 36,37% -4
031 442,04 zł

Krótki opis

Kontrole projektu **

Projekt realizowany będzie w
NIE
dwóch etapach. Postępowanie
wszczęto 22 marca 2017 roku
postanowieniem nr
SG.661.13.1.2017. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem
wynosi łącznie 1 329,1191 ha.
Liczba uczestników scalenia 500,
liczba gospodarstw
uczestniczących w projekcie
scaleniowym 54. Liczba działek
przed scaleniem wynosi 782
działki, po scaleniu zgodnie z
założeniami do projektu scalenia
wyniesie w przybliżeniu ok. 600
działek. Koszt operacji 11 084
525,80 zł. W ramach
zagospodarowania
poscaleniowego planuje się
wykonad remont i przebudowę
16,217 km dróg transportu
rolnego oraz remont,
oczyszczenie, udrożenienie
istniejących urządzeo melioracji
wodnych na długości 2,6870 km.

Stan realizacji ***

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

Uwagi

BRAK

finansowo (data)
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2.

Scalanie gruntów na terenie
obrębu ewidencyjnego
Krzyżanowice, gmina
Krzyżanowice

Od 18
października
2017 do marca
2022 r.

5 381 394,54

5 381 394,54

Program Rozwoju a) finansowy (zł)
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 b) rzeczowy (zł)
w tym: EFRROW
63,63% -3 424
c) osobowy (zł)
181,35 zł, budżet
paostwa: 36,37% 1 957 213,19 zł

Projekt realizowany będzie w
NIE
dwóch etapach. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem
wynosi 668,0734 ha. Liczba
uczestników scalenia 365, liczba
gospodarstw uczestniczących w
projekcie scaleniowym 270. Liczba
działek przed scaleniem wynosi
952 działki, po scaleniu zgodnie z
założeniami do projektu scalenia
wyniesie w przybliżeniu ok. 800
działek. W ramach
zagospodarowania
poscaleniowego planuje się
budowę 0,6440 km dróg
transportu rolnego, remont i
przebudowę 11.4780 km. dróg
oraz remont, oczyszczenie i
udrożnienie istniejących urządzeo
melioracji wodnych na długości
9,4780 km.

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

BRAK

finansowo (data)
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3.

4.

Scalanie gruntów na terenie
obrębu ewidencyjnego
Samborowice. Gmina Pietrowice
Wielkie

Od 18
października
2017 do maja
2023 r.

4 728 384,69

Zintegrowany System Informacji Od 11 stycznia 1 125 026,50
o Nieruchomościach (ZSIN)
2017 r. do
grudnia 2018 r.

4 728 384,69

1 125 026,50

Program Rozwoju a) finansowy (zł)
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 b) rzeczowy (zł)
w tym: EFRROW
63,63% -3 008
c) osobowy (zł)
671,18 zł, budżet
paostwa: 36,37% 1 719 713,51 zł

Projekt realizowany będzie w
NIE
dwóch etapach. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem
wynosi 487,7490 ha. Liczba
uczestników scalenia 586, liczba
gospodarstw uczestniczących w
projekcie scaleniowym 236. Liczba
działek przed scaleniem wynosi
960 działki, po scaleniu zgodnie z
założeniami do projektu scalenia
wyniesie w przybliżeniu ok. 600
działek. W ramach
zagospodarowania
poscaleniowego planuje się
remont i przebudowę 7,0630 km
dróg transportu rolnego oraz
remont, oczyszczenie i
udrożnienie istniejących urządzeo
melioracji wodnych na długości
8,057 km.

Prace mają byd
a) finansowy (zł)
współfinansowane
ze środków UE w
b) rzeczowy (zł)
ramach projektu
ZSIN – Faza II
(realizowanego
przez Główny
c) osobowy (zł)
Urząd Geodezji i
Kartografii) oraz
środków
budżetowych
GUGiK.

11.01.2017 r . zostało podpisane NIE
Porozumienie pomiędzy Starostą
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
nieobjętych modernizacją. Liczba
działek przeznaczonych do
modernizacji wynosi 12.056, do
aktualizacji 79.973.

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

BRAK

finansowo (data)

BRAK
rzeczowo (data)

finansowo (data)
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Lp.

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu
Nazwa projektu

1.

2.

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)

Wymiana części taboru poprzez od 1.06.2017 r.
zakup niskoemisyjnych
do 31.12.2020
autobusów
r.

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

Od listopada
2017 do
października
2018 r.

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

8 645 670,00

5 973 958,94

0,00

54 174,46 euro
po stronie
powiatu
raciborskiego:
28.258,45 EUR,

45 771,35 EUR
po stronie
powiatu:
dofinansowanie z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego: 23
742,75 EUR
dofinansowanie z
budżetu paostwa
RP: 1 412,92 EUR

0,00

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego oś
priorytetowej: IV.
Efektywnośd
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i
gospodarka
niskoemisyjna
- Regionalne
Inwestycje
Terytorialne
Subregionu
Zachodniego

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

Projekt jest
współfinansowany
ze środków
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego 23.742,75 EUR oraz
z budżetu paostwa
RP „Przekraczamy
Granice”- 1.412,92
EUR.
Fundusz
Mikroprojektów
w Euroregionie
Silesia 2014-2020
INTERREG V-A
Republika CzeskaPolska

a) finansowy (zł)
3 102,78 EUR.
b) rzeczowy (zł)

c) osobowy (zł)

c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Inwestycja zakłada wymianę 10
zużytych i niespełniających norm
w zakresie emisji spalin
i
hałasu autobusów na 10 nowych,
niskoemisyjnych i
niskopodłogowych pojazdów,
które spełniają normę EURO 6 w
zakresie emisji spalin i hałasu.
Zakupione autobusy obsługiwad
będą 14 linii na terenie całego
powiatu raciborskiego.
Dodatkowo w ramach projektu w
pojazdach zostaną zainstalowane
Systemy Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej (m.in. system
monitoringu wnętrza autobusu,
monitoring gps, infrastruktura dla
osób z niepełnosprawnościami –
np. oznakowanie w jęz. Braille’a),
które zapewnią szybką informację
pasażerom oraz wspomogą proces
zarządzania taborem w efektywny
sposób.

W dniach od
19.11.2018 r. do
18.12.2018 r.
przeprowadzona
została kontrola
projektu w zakresie
związanym z dwoma
postępowaniami o
udzielenie zamówieo
w ramach kosztów
kwalifikowalnych
przedstawionych IZ
do refundacji.
W wyniku kontroli
nie stwierdzono
żadnych uchybieo i
nieprawidłowości.
Informacja
pokontrolna nr FRRKPR.44.732.12018.R
S z dnia 19.12.2018 r.

W ramach projektu powstała
brak
nowa atrakcja turystyczna wspólna wystawa wraz z
wydarzeniami towarzyszącymi na
Zamku Piastowskim w Raciborzu i
na Zamku w Hradcu nad
Morawicą, a także publikacja.
Wystawę prezentującą wspólną
historię i kulturę kulinarną terenu
obecnego Euroregionu Silesia z
czasów średniowiecza tworzą
repliki znaczących pamiątek
kulturalno-historycznych wraz z
repliką stołu i zastawą, meblami i
tkaninami oraz oryginalnymi
artefaktami, panelami
informacyjnymi oraz innymi
elementami.

Stan realizacji ***

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

Uwagi

Umowa nr UDARPSL.04.05.02-240719/17-00 z dnia
07.08.2018 r.

finansowo (data)

a) w trakcie
Mikroprojekt
b) zakooczony
realizowany jest w
rzeczowo - 31.10.2018 r. partnerstwie.
Liderem jest Instytut
finansowo (data)
Dziedzictwa
Narodowego –
Oddział w Ostrawie
(Národní památkový
ústav v Ostravě), a
partnerami: Powiat
Raciborski i
Uniwersytet Śląski w
Opawie (Slezská
univerzita v Opavě).
Przewiduje się że
finansowe
zakooczenie realizacji
projektu wraz z
refundacją środków
nastąpi w terminie
ok 12 miesięcy
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3.

Lp.
1.

NBP- "Szkoła młodych
przedsiębiorców"

od września do
grudnia 2018
roku

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Klub integracji społecznej w
01.05.2018 r.
Raciborzu
30.04.2020 r.

34 751,00

705 369,06

14 248, 00

670 100,61

0,00

19 622,52

Projekt realizowany
z Narodowym
Bankiem Polskim w
ramach programu
edukacji
ekonomicznej

a) finansowy (zł)
18 043,00
b) rzeczowy (zł)
2 460,00
c) osobowy (zł)

W projekcie wzięli udział
brak
nauczyciele ze szkół średnich
powiatu raciborskiego,
wykładowcy z PWSZ oraz 94
uczniów/studentów. W pierwszej
kolejności nauczyciele
uczestniczyli w cyklu 5
warsztatów, których program
został przygotowany przez
ekspertów Startup Academy.
Podczas szkoleo został poruszony
temat dotyczący metod
budowania firmy i testowania
pomysłów na biznes, a zdobyta
przez uczestników wiedza została
przekazana uczniom i studentom.
Następnie po warszatach każdy z
nauczycieli z grupą uczniów
stworzył ciekawy pomysł i model
biznesowy. 14 finałowych
projektów zostało
zaprezentowanych przez uczniów
podczad Pitch - Day 14.12.2018 r.
na Zamku Piastowskim.

a) w trakcie
20 503 zł WKŁAD
b) zakooczony
WŁASNY ŁĄCZNIE
rzeczowo - 31.12.2018 r.

Europejski Fundusz
Społeczny
RPO WSL 20142020 Oś
priorytetowa IX.
Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.5

a) finansowy (zł) X
32000,00
b) rzeczowy (zł)

Liderem projektu jest Stowarzyszenie nie dotyczy
PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony
Zdrowia Psychicznego w Raciborzu. W
projekcie weźmie udział ok. 80 osób.
Grupę docelową będą stanowiły osoby
niepełnosprawne i bezrobotne. PUP
jako partner w projekcie jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie
dwóch szkoleo z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy, zorganizowanie
progrmu Programu Aktywizacji i
Integracji - dwie edycje oraz za
pośrednictwo pracy.

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

c) osobowy (zł)

finansowo (data)

brak

finansowo (data)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu
Lp.

1.

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
Technik w unijnej firmie - szansa 01.09.2017r. na start zawodowy
30.06.2019r.
Nazwa projektu

Wartośd
projektu
116 070 EUR

Kwota
dofinansowania
przyznana
W trakcie
realizacji

Kwota
dofinansowania
rozliczona
W trakcie
realizacji

Źródło
dofinansowania
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

Wkład własny *
a) finansowy (zł) - 0
b) rzeczowy (zł) - 0
c) osobowy (zł) -0

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

Kontrole projektu **
Brak

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

Uwagi
Brak

finansowo (data)
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2.

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

01.09.2017 31.08.2020

1 784 890,86

1 695 646,32

W trakcie
realizacji

Europejski Fundusz
Społeczny w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego 20142020, Oś
priorytetowa: XI.
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego

a) finansowy 89 244,54 zł
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

W projekcie uczestnicy 100
Brak
uczniów oraz 15 nauczycieli.
Uczniowie biorą udział w
dodatkowych zajęciach doradztwa
zawodowego, a następnie wraz z
nauczycielami uczestniczą w
certyfikowanych kursach
zawodowych. 70 uczniów weźmie
udział w płatnych stażach
zawodowych. Dodatkowo
doposażane są pracownie szkolne
w sprzęt i meble.

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

Brak

finansowo (data)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Lp.

1.

Nazwa projektu
Mobilni i kreatywni na
europejskim rynku pracy

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
od 01.09.2017
do 31.08.2019

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

641 082,82

641 082,82

0,00 zł.

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Europejski Fundusz a) finansowy (zł)
Społeczny.Program
Operacyjny:
b) rzeczowy (zł)
Wiedza Edukacja
Rozwój 2014c) osobowy (zł)
2020. Projekt:
Ponadnarodowa
mobilnośd uczniów
i absolwentów oraz
kadry kształcenia
zawodowego

Krótki opis

Kontrole projektu **

Projekt jest sierowany do 52 uczniów Brak
oraz 10 nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Głównymi celami
projektu jest zdobycie doświadczenia
zawodowego, ktore pozwoli stad się
bardziej konkurencyjnymi na rynku
pracy,porównanie metod pracy w
kraju i za granicą, zetknięcie się z
nowymi technologiami i metodami
pracy. W 2018 r. uczniowie z
technikum budownictwa oraz
technikum ochrony środowiska odbyli
miesięczne praktyki w Portugalii ,
uczniowie w zawodach technik
ekonomista i technik logistyk w
Hiszpanii, natomiast technik żywienia i
usług gastronomicznych, technik
hotelarstwa wyjechali na Wyspy
Kanaryjskie. Nauczycile wyjechali na
pięcidniowe szkolenie do Hiszpanii.
Udział nauczycieli w projekcie ma na
celu podniesienie jakości
nauczania,zdobycie doswiadczenia z
zakresu edukacji zawodowej w innym
kraju oraz wzrost europejskiego
wymiaru szkoły.

Stan realizacji ***

Uwagi

a) w trakcie X
b) zakooczony
rzeczowo (data)
finansowo (data)
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2.

3.

Staże zagraniczne inwestycją w
przyszłośd i sukces zawodowy
uczniów

Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia
zawodowego w Powiecie
Raciborskim - CKZiU nr 1 w
Raciborzu

od 01.07.2018 108 004,00 euro
do 30.06.2020

od 01.09.2018
do 31.08.2019

543 879,63

108 004,00 euro

516 685,65

0,00 euro Fundacja Systemu
Rozwoju Edukacji
(FRSE)-Narodowa
Agencja programu
ERASMUS +,
działająca w
imieniu Komisji
Europejskiej

0,00 Projekt realizowany
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego 20142020 ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

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

a) finansowy (zł) X 9
740,28
b) rzeczowy (zł) X 17
453,70
c) osobowy (zł)

Projekt kierowany jest do 38 uczniów Brak
kształcących się w zawodach: technik
budownictwa, technik architektury
krajobrazu, technik ekonomista,
technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik
hotelarstwa oraz byłych uczniów
Centrum (obecnie Zespół Szkół
Ekonomicznych) kształcących się w
zawodach technik ekonomista i
technik logistyk. Celem głównym
projektu jest zdobycie przez uczniów
doświadczenia zawodowego, a co za
tym idzie podniesienie jakości
kształcenia zawodowego. Uczniowie
mają niepowtarzalną szansę na:
podniesienie konkurencyjności na
rynku pracy, doskonalenie znajomości
języka angielskiego, wzrost
kompetencji zawodowych i osobistych.
Uczestnicy projektu poznają również
międzynarodowy rynek pracy i będą
lepiej przygotowani na podjęcie pracy
w krajach Unii Europejskiej.

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

W projekcie udział weźmie 42 uczniów Brak
i 11 nauczycieli z Budowlanki,
Ekonomika i Gastronomika.W ramach
projektu uczniowie zawodów: technik
budownictwa, technik ochrony
środowiska, technik analityk, technik
organizacji reklamy, technik
hotelarstwa, technik architektury
krajobrazu, technik żywienia i usług
gastronomicznych, skorzystają z oferty
dodatkowych kursów zawodowych
wybranych podczas indywidualnych
godzin doradztwa edukacyjnozawodowego. Ponadto wezmą udział
w płatnych praktykach i stażach
zawodowych, odbędą zajęcia
laboratoryjne na uczelni wyższej, a
także zajęcia pozaszkolne i wizyty
studyjne w firmach. Natomiast
nauczyciele zdobędą nowoczesne
kwalifikacje i kompetencje. W ramach
projektu doposażonych zostanie 8
pracowni kształcenia zawodowego, z
których uczestnicy objęci wsparciem
będą mogli korzystad.

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

finansowo (data)

finansowo (data)

Wartośd projektu,
kwota
dofinansowania oraz
wkład własny dot.
wyłącznie cześci
projektu
prowadzonej przez
CKZiU1.
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Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
Lp.

1.

Nazwa projektu
AS-Szkolna Akademia Sukcesu

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
02-01-2018-3112-2019

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

479 172,34

431 255,10

191 160,43

Źródło
dofinansowania
Europejski Fundusz
Społeczny w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego 20142020, Oś
priorytetowa: XI.
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego

Wkład własny *
a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)-X47 917,24

Krótki opis

Kontrole projektu **

Celem głównym projektu jest
zwiększenie efektywności kształcenia i
wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 10, klas Gimnazjum
Specjalnego włączonych do Szkoły
Podstawowej i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy poprzez ich
udział w zajęciach obowiązkowych lub
dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych. Obejmuje
kształtowanie u uczniów kompetencji
kluczowych, tworzenie w szkołach
warunków do nauczania opartego na
metodzie eksperymentu,
indywidualizację pracy i wsparcie
ucznia niepełnosprawnego w tym
młodszego oraz doskonalenie
umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli.

26-28.09.2018r.Kontrola
prawidłowości
realizacji projektu,
przeprowadzana
przez Instytucję
Zarządzającą-Urzad
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego. Zespół
Kontrolujacy nie
stwierdził
uchybieo/nieprawidł
owości w żadnym z
kontrolowanych
obszarów.Ocena wg
kryteriów-1 tzn.
projekt jest
realizowany
prawidłowo

Krótki opis

Kontrole projektu **

Projekt skierowany jest do
pracowników pedagogicznych i
kadry kierowniczej. Przewidywane
działania zgodnie z projektem to:
udział w kursach metodycznojęzykowych, metodycznych,
specjalistycznych, obserwacja
pracy zagranicznych placówek
oświatowych, poznawanie
nowoczesnych i innowacyjnych
metod nauczania oraz pracy
resocjalizacyjno - wychowawczej i
zarządczej.

__________

Stan realizacji ***

Uwagi

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
Lp.

1.

Nazwa projektu

Rozwój inicjatyw, wymiana
myśli, rozwój opieki
wychowawczej, socjalizacyjnej w
zakresie rehabiitacji
niedostosowanych społecznie,
uzależnionych, z zaburzeniami
psychicznymi - nieletnich
przybywających w
Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rudach

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
01.10.2018 30.09.2020

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

129 745,47

129 745,47

__________

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Program
a) finansowy (zł)
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
b) rzeczowy (zł)
2014 -2020
współfinansowany c) osobowy (zł)
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Stan realizacji ***

a) w trakcie
b) zakooczony
rzeczowo (data)

Uwagi

X

finansowo (data)
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Lp.

1.

1.

Nazwa projektu
Podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia
zawodowego w Powiecie
Raciborskim - ZSE w Raciborzu

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)
01.09.2018r.31.08.2019r.

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

102 851,00

97 708,45

0,00

Źródło
dofinansowania
Projekt realizowany
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego 20142020 ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Wkład własny *
a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł) X
1.476,00 zł.
c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

W przedsięwzięciu bierze udział 12
nie była
uczniów i 2 nauczycieli - kierunek
przeprowadzona
technik organizacji reklamy wizualnej. kontrola
Program obejmuje: kursy, szkolenia i
doradztwo podnoszące kompetencje
uczniów i nauczycieli, doposażenie
pracowni w sprzęt dydaktyczny.

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

Uwagi
Wartośd projektu
ogółem dla CKZiU 1 i
ZSE: 646.730,63 zł.
Kwota
dofinansowania
ogółem: 614.394,09
zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

Okres realizacji
Nazwa projektu
(od kiedy do
kiedy)
Lepsza szkoła - lepsza przyszłośd. 01.06.2018 Podniesienie kompetencji i
31.05.2020
jakości pracy nauczycieli ZSO Nr
1 w Raciborzu

Wartośd
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

€ 31 243

€ 31 243

€0

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Fundacja Rozwoju a) finansowy (zł)
Systemu Edukacji Narodowa Agencja b) rzeczowy (zł)
programu
ERASMUS+
c) osobowy (zł)

Krótki opis

Kontrole projektu **

Projekt ma celu poprawę jakości brak kontroli
pracy placówki oświatowej
osiąganą przez udział nauczycieli
w mobilnościach zagranicznych
(wyjazd do Francji, Włoch oraz na
Maltę), gdzie będą odbywad się
kursy i szkolenia językowe oraz
podnoszące kompetencje
zawodowe.

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

Uwagi
Projekt jest
realizowany od
września 2018 r.
Refundacja uznanych
kosztów
kwalifikowalnych.

* 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)
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