Informacja nt. projektów realizowanych przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2019 r.
Stan na 30.06.2019 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
SP.042.1.2019
Liczba projektów w trakcie realizacji
Wartośd projektów realizowanych przez Powiat Raciborski (zł)
Kwota dofinansowania (zł)
Wkład własny (finansowy/rzeczowy/osobowy) (zł)

32
81 138 225,47 zł
69 786 939,15 zł
11 351 286,32 zł

UID 469513

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Promocji i Rozwoju Powiatu
Lp.
Nazwa projektu
1.

Wymiana części taboru poprzez
zakup niskoemisyjnych
autobusów

Okres
realizacji
Źródło
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
od 1.06.2017 r. Europejski
do 31.12.2020 Fundusz Rozwoju
r.
Regionalnego oś
priorytetowej: IV.
Efektywnośd
energetyczna,
odnawialne
źródła energii i
gospodarka
niskoemisyjna
- RIT Subregionu
Zachodniego

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

8 645 670,00

5 973 958,94

0,00

Wkład własny * (zł)
1 054 228,05

F
RZ

O

Krótki opis
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.

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
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. W
dniu 07.06.2019 r.
złożono wniosek do IZ w
sprawie zwiększenia
dofinansowania
projektu o 573.750 zł w
ramach alokacji RIT
Subregionu Zach. w
oparciu o uchwałę
Związku Gmin i
Powiatów Subregionu
Zachodniego. Wniosek
oczekuje na
rozpatrzenie.

2.

3.

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

NBP- "Szkoła młodych
przedsiębiorców"

Od XI 2017 do Projekt jest
54 174,46 euro po 45 771,35 EUR po
X 2018 r.
współfinansowan
stronie powiatu
stronie powiatu:
y ze środków
raciborskiego:
dofinansowanie z
Europejskiego
28.258,45 EUR
Europejskiego
Funduszu
Funduszu Rozwoju
Rozwoju
Regionalnego: 23
Regionalnego,
742,75 EUR
Fundusz
dofinansowanie
z
Mikroprojektów
budżetu paostwa
w Euroregionie
RP: 1 412,92 EUR
Silesia 2014-2020
INTERREG V-A
Republika CzeskaPolska.

0,00

Od IX do XII
2018 roku

0,00

Projekt
realizowany z
Narodowym
Bankiem Polskim
w ramach
programu
edukacji
ekonomicznej.

34 751,00

14 248,00

3 102,78

F
RZ

O

18 043,00
2 460,00

F
RZ

O

W ramach projektu powstała 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.

a) w trakcie:
b) zakooczony: X
rzeczowo (data): X
31.10.2018
finansowo (data):

Mikroprojekt
realizowany jest w
partnerstwie. Liderem
jest Instytut 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.
18 miesięcy od daty
zakooczenia rzeczowego
projektu, tj. w I kw.
2020 r.

W projekcie wzięli udział 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:
b) zakooczony: X
rzeczowo (data): X
31.12.2018
finansowo (data):

Raport z realizacji
projektu złożony w NBP.
Oczekuje na
zatwierdzenie.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Inwestycji i Remontów
Lp.

Nazwa projektu

1.

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

Okres
realizacji
Źródło
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
26.06.2018 r.
(podpisanie
umowy o
pomocy
finansowej);
15.12.2019 r.

Gmina Rudnik

Wartośd projektu

3 098 384,00

Kwota
dofinansowania
przyznana

1 899 192,00

Kwota
dofinansowania
rozliczona

0,00

Wkład własny * (zł)

1 199 192,00

F
RZ

Krótki opis

Stan realizacji ***

1) odbudowa jezdni
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) w trakcie: X
b) zakooczony:
rzeczowo (data):

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.
Długośd przebudowywanej drogi
powiatowej wynosi 950 m.

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

finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **

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

O

2.

3.

„Przebudowa odcinka drogi
2019
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”
"Przebudowa chodnika przy DP
3516S w Tworkowie"

30.04.2019 r.
(podpisanie
umowy o
pomocy
finansowej);
31.12.2019 r.

budżet
6 596 461,85
Paostwa,
Miasto Racibórz

2 710 160,28 budżet Paostwa,
1 941 444,91 Miasto Racibórz

0,00

2 944 856,66

F
RZ

O
Gmina
200 000,00
Krzyżanowice

100 000,00

0,00

100 000,00

F
RZ
O

Umowa z Miastem
Racibórz
6/II/DM/2019 z dnia
08.05.2019 r.

finansowo (data):

Przebudowa chodnika przy DP 3516S a) w trakcie: x
w Tworkowie na odcinku od rejonu b) zakooczony:
posesji przy ul. Raciborskiej 44 w
rzeczowo (data):
kierunku centrum miejscowości.

finansowo (data):

Umowa nr
SI.032.2.2019 z dnia
30.04.2019 r. Projekt
realizowany przez
PZD.

4.

5.

6.

7.

„Przebudowa drogi powiatowej
nr 3536S w Górkach Śląskich na
odcinku od skrzyżowania z ul.
Rudzką włącznie do kooca działki
drogowej nr 257/3 od strony DW
919”

05.06.2019 r.
(podpisanie
umowy o
pomocy
finansowej);
15.09.2019 r.

„Przebudowa drogi powiatowej
nr 3540S w Kobyli na odcinku od
cieku wodnego Żabnica do kooca
dz. 824/80 od strony Miasta
Racibórz”

18.06.2019 r.
(podpisanie
umowy o
pomocy
finansowej);
15.09.2019 r.

"Przebudowa ciągu pieszego przy 07.03.2019 r.
DP 3540S ul. Dębicznej w
(podpisanie
Raciborzu"
umowy o
pomocy
finansowej);
15.12.2019 r.
"Nowoczesne pracownie do
Od
praktycznej nauki zawodów w
29.02.2016 r.
Powiecie Raciborskim"
do
31.08.2018 r.

Gmina Nędza 36 285,00

19 680,00

0,00

16 605,00

F
RZ

Opracowanie dokumentacji
projektowej dla przedmiotowego
zadania.

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

Umowa SI.032.1.2019
z dnia 05.06.2019 r.

finansowo (data):

O
Gmina
Kornowac

36 285,00

19 692,00

0,00

16 593,00

F
RZ

Opracowanie dokumentacji
projektowej dla przedmiotowego
zadania.

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

Umowa SI.032.4.2019
z dnia 18.06.2019 r.

finansowo (data):

O
Miasto Racibórz

100 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

F
RZ

Wykonanie nawierzchni ciągu
pieszego na odcinku od działki przy
budynku nr 21 w kierunku do ul. Za
Dębiczem, wraz z niezbędnymi
robotami towarzyszącymi.

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

Celem projektu jest stworzenie 18
nowoczesnych pracowni do
praktycznej nauki zawodów w
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w
Raciborzu.

a) w trakcie:
b) zakooczony:
rzeczowo (data): X
31.10.2018
finansowo (data):

O
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

5 074 078,83

4 013 001,30

2 549 607,57

1 061 077,53

F
RZ

O

finansowo (data):

Umowa:
4/II/DM/2019 z dnia
07.03.2019 r. Projekt
realizowany przez
PZD.
Trwa procedowanie
aneksu do umowy o
dof. dod. zmiany
terminu zakooczenia
realizacji projektu. Po
jego podpisaniu
możliwe będzie
złożenie wniosku o
płatnośd koocową na
pozostałą kwotę
1.463.393,73.

8.

9.

"Przebudowa ulic Rakowca,
Głównej i Wiejskiej w
Rudyszwałdzie w ramach
połączenia komunikacyjnego z
przejściami granicznymi na teren
Republiki Czeskiej"

Od
01.03.2016 r.
do
31.10.2020 r.

Przebudowa odcinka drogi
2019 r.
powiatowej nr 3531S
wykorzystywanej jako dojazd do
gruntów rolnych w gminie
Krzyżanowice, sołectwie
Bieokowice, obrębie
geodezyjnym Bieokowice (działki
nr 140, 60, 61, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 87, 88, 89, 90).

Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020, Oś
Priorytetowa VI
Transport dla
działania: 6.1.
Drogi
wojewódzkie,
powiatowe i
gminne

5 640 903,86

Województwo
Śląskie

574 383,05

3 608 916,00

0

2.031.987,86, w tym
1.450.000,00
zabezpieczone przez
Gminę Krzyżanowice

F

RZ

248 750,00

0,00

325 633,05

F
RZ

O

Przedmiotem projektu jest
przebudowa drogi powiatowej nr
3532S w Rudyszwałdzie (gmina
Krzyżanowice), w ciągu ulic
Wiejskiej, Głównej i Rakowiec.
Przebudowany zostanie odcinek o
łącznej długości 3,35317 km, tj. od
skrzyżowania ul. Wiejskiej
z ul. Zabełkowską (DK45), do
skrzyżowania ul. Rakowiec z ul.
Wojsk Ochrony Pogranicza, tj.
przejścia granicznego Chałupki Silherovice.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni ul.
Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do
5,5 m;
- wykonanie nakładki asfaltowej
istniejącej nawierzchni ul. Głównej
wraz z poszerzeniem jej do
szerokości 5,0 - 5,5 m,
- przebudowę istniejącego
odwodnienia i budowę nowego,
- budowę chodnika o szerokości
zasadniczej 2,0 m przy ul. Głównej i
ul. Rakowiec,
- przebudowę zjazdów
indywidualnych i wlotów skrzyżowao
z drogami gminnymi,
- utwardzenie poboczy,
- przebudowę kolidującej
infrastruktury elektrycznej i
teletechnicznej,
- wykonanie elementów
bezpieczeostwa ruchu.

a) w trakcie: X

Frezowanie istniejącej nawierzchni
bitumicznej oraz rozebranie części
podbudów z wywiezieniem urobku,
korytowanie, wykonanie nowej
podbudowy tłuczniowej z kruszywa
łamanego o grubości 20 cm,
wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej o grubości 8 cm
(warstwa wiążąca i warstwa
ścieralna), plantowanie poboczy i ich
utwardzenie destruktem
asfaltowym.

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

b) zakooczony:
rzeczowo (data):

Wniosek o
dofinansowanie, po
uzupełnieniach
formalnych, jest
aktualnie w ocenie
merytorycznej.
Przewidywany termin
rozstrzygnięcia:
wrzesieo 2019 r.

finansowo (data):

finansowo (data):

zadanie ujęte na liście
rankingowej
wniosków objętych
dofinansowaniem
stanowiącej załacznik
nr 1 do Uchwały
Zarządu
Województwa
Śląskiego nr
1123/43/VI/2019 z
dnia 2019-05-29.

Uwagi SI:

10.

"Modernizacja poprzez profilowanie z uzupełnieniem niwelety i nakładki bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn,
obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice" - zadanie ujęte na liście rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie, stanowiącej załacznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego nr 1123/43/VI/2019 z dnia 2019-05-29

11.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie" - złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze
środków Fudnuszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach" - złożono wniosek o dofinansowanie zadania
12.
ze środków Fudnuszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego
„Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach" - złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Fudnuszu Dróg Samorządowych Województwa
13.
Śląskiego
Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Geodezji
Lp.
Nazwa projektu
1.

„Scalanie gruntów na obrębach
Amandów i Krowiarki w Gminie
Pietrowice Wielkie”

Okres
realizacji
(od kiedy do
kiedy)
Od 11
stycznia 2017
r. do marca
2021 r.

Źródło
dofinansowania

Wartośd projektu

Program
11 084 525,80
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020.

Kwota
dofinansowania
przyznana
11 084 525,80, w
tym: EFRROW
63,63% - 7 053
083,76, BP 36,37% 4 031 442,04

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Wkład własny * (zł)

F
RZ

O

Krótki opis
Projekt realizowany będzie w 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):
finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **

2.

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

Od 18
października
2017 r. do
marca 2022 r.

Program
5 381 394,54
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020.

5 381 394,54, w
tym: w tym:
EFRROW 63,63% -3
424 181,35, BP
36,37% - 1 957
213,19.

F
RZ

O

3.

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

Od 18
października
2017 do maja
2023 r.

Program
4 728 384,69
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020.

4 728 384,69 w
tym: EFRROW
63,63% -3 008
671,18, BP 36,37% 1 719 713,51.

F
RZ

O

Projekt realizowany będzie w 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):

Projekt realizowany będzie w 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.

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

finansowo (data):

finansowo (data):

4.

„Scalanie gruntów na terenie
od stycznia
obrębu ewidencyjnego Lekartów, 2020 r. do
Gmina Pietrowice Wielkie”
maja 2023 r.

Program
1 595 835,43
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020.

1 595 835,43, w
tym: EFRROW
63,63% -1 015
430,08, BP 36,37% 580 405,35.

F
RZ

O

5.

„Scalanie gruntów na terenie
od czerwca
obrębu ewidencyjnego Roszków, 2020 r. do
gmina Krzyżanowice”
maja 2023 r.

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020.

6 335 610,71

6 335 610,71, w
tym: EFRROW
63,63% -4 031
349,09, BP 36,37% 2 304 261,62.

F
RZ

O

Projekt realizowany będzie w dwóch
etapach. Powierzchnia gruntów
objętych postępowaniem wynosi
150,4073 ha. Liczba uczestników
scalenia 128, liczba gospodarstw
uczestniczących w projekcie
scaleniowym 56. Liczba działek przed
scaleniem wynosi 252 działki, po
scaleniu zgodnie z założeniami do
projektu scalenia wyniesie w
przybliżeniu ok. 150 działek. W
ramach zagospodarowania
poscaleniowego planuje się remont i
przebudowę 3,3880 km dróg
transportu rolnego oraz remont,
oczyszczenie i udrożnienie
istniejących urządzeo melioracji
wodnych na długości 1,997 km.

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

Projekt realizowany będzie w dwóch
etapach. Powierzchnia gruntów
objętych postępowaniem wynosi
619,8555 ha. Liczba uczestników
scalenia 248, liczba gospodarstw
uczestniczących w projekcie
scaleniowym 115. Liczba działek
przed scaleniem wynosi 676 działki,
po scaleniu zgodnie z założeniami do
projektu scalenia wyniesie w
przybliżeniu ok.550 działek. W
ramach zagospodarowania
poscaleniowego planuje się remont i
przebudowę 7,6460 km dróg
transportu rolnego oraz remont,
oczyszczenie i udrożnienie
istniejących urządzeo melioracji
wodnych na długości 10,603 km oraz
prace rekultywacyjne na powierzchni
0,2924 ha.

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

finansowo (data):

finansowo (data):

Aktualnie przyznane
środki finansowe na
realizację operacji.
Rozpoczęcie realizacji
nastąpi w styczniu
2020 r.

Aktualnie przyznane
środki finansowe na
realizację operacji.
Rozpoczęcie realizacji
nastąpi w czerwcu
2020 r.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Szpital Powiatowy w Raciborzu

Lp.
1.

Okres
realizacji
Źródło
Nazwa projektu
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
Przebudowa z rozbudową
III kw. 2018 r. - Skarb Paostwa budynku szpitala w celu
IV kw. 2022 r. Minister
stworzenia Szpitalnego Oddziału
Zdrowia
Ratunkowego przy Szpitalu
Rejonowym im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

10 132 129,44

8 416 810,02

0,00

Wkład własny * (zł)
2 978 152,40

F
RZ

O

Krótki opis
Celem utworzenia Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego jest
udzielanie świadczeo opieki
zdrowotnej osobie w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Działania
szpitalnego oddziału ratunkowego
polegają na : • wstępnej
diagnostyce,
• podjęciu leczenia w zakresie
niezbędnym do stabilizacji funkcji
życiowych osób, które znalazły się w
stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
W ramach projektu wykonane
zostaną niezbędne prace budowlane
oraz zakupiony zostanie
specjalistyczny sprzęt.

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
19.06.2019 r. została
podpisana umowa

finansowo (data):

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: PUP Racibórz
Lp.
Nazwa projektu

Okres
Źródło
realizacji
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)

1.

Klub integracji społecznej w
Raciborzu

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

705 369,06

670 100,61

19 590,42

Europejski
Fundusz
Społeczny
RPO WSL Oś
01.05.2018 r.
priorytetowa IX.
30.04.2020 r.
Działanie 9.1
Poddziałanie
9.1.5

2.

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

01.01.2019 r.
31.12.2020 r.

Europejski
Fundusz
Społeczny
PO WER
Działanie 1.1
Poddziałanie
1.1.1

3 508 927,20

3 508 927,20

Wkład własny * (zł)

32 000,00

F

0,00

RZ

0,00

O

0,00

F

0,00

RZ

504 389,96
0,00

O

Krótki opis

Stan realizacji ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

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

Liderem projektu jest
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz
finansowo (data):
Promocji i Ochrony Zdrowia
Psychicznego - ul. Karola Miarki 7/1 z
siedzibą 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
programu PAI - dwie edycje oraz za
pośrednictwo pracy.

Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych obejmie 363 osoby
bezrobotne:
- 75 os. w ramach szkoleo,
- 159 os. w ramach staży,
- 55 os. otrzyma jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej,
- 80 os. w ramach bonu na
zasiedlenie.

nie dotyczy

a) w trakcie: X
b) zakooczony:
rzeczowo (data):
finansowo (data):
nie dotyczy

3.
Aktywizacja osób bezrobotnych
01.01.2019 r.
w wieku 30+ zarejestrowanych w
31.12.2020 r.
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Raciborzu (IV).

Europejski
Fundusz
Społeczny
RPO WSL
Działanie 7.2

2 855 991,95

2 855 991,95

0,00

F

0,00

RZ

0,00
0,00

O

a) w trakcie X

Aktywizacja zawodowa osób
b) zakooczony:
bezrobotnych obejmie 217 osoby w
rzeczowo (data):
tym:
- 50 os. w ramach szkoleo,
finansowo (data):
- 86 os. w ramach staży
- 81 os. otrzyma jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej.

nie dotyczy

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU
Lp.
Nazwa projektu

1.

Okres
Źródło
realizacji
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)

Fundacja
Rozwoju
"Lepsza szkoła - lepsza przyszłośd.
Systemu
Podniesienie kompetencji i
01.06.2018 r. - Edukacji jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 31.05.2020 r. Narodowa
w Raciborzu"
Agencja
programu
ERASMUS+

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Wkład własny * (zł)

F
RZ
31243 EUR

31243 EUR

0 EUR

O

Krótki opis
Projekt ma celu poprawę jakości
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 ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

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

Refundacja uznanych
kosztów
kwalifikowalnych.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Lp.

Nazwa projektu

1.

Mobilni i kreatywni na
europejskim rynku pracy

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

Źródło
dofinansowania
Europejski
Fundusz
Społeczny.Progr
am Operacyjny:
Wiedza
Edukacja
Rozwój 20142020. Projekt:
Ponadnarodow
a mobilnośd
uczniw i
absolwentów
oraz kadry
kształcenia
zawodowego.

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

641 082,82

641 082,82

0,00

Wkład własny * (zł)
0,00

F

0,00

RZ

0,00

O

Krótki opis
W ramach projektu 52 uczniów i 10
nauczycieli miało okazję pracowad i
poznawad zagraniczne
przedsiębiorstwa zgodnie ze swoim
profilem kształcenia m.in.
restauracje, hotele, firmy
budowlane, architektoniczne,
laboratoria. W ramach projektu
obyły się trzy wyjazdy na miesięczne
praktyki zagraniczne do Portugalii,
Hiszpanii, na Teneryfę. Odbył się
również wyjazd nauczycieli do
Hiszpanii na szkolenie Job shadowing
– kwiecieo 2018, w którym
uczestniczyli nauczyciele z branży
gastronomicznej, budowlanej i
ekonomicznej.

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
Brak kontroli.

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 r.
do
30.06.2020 r.

od
01.09.2018 r.
do kooca
pierwszego
półrocza roku
szkolnego
2019/2020

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

108 004,00 EUR

Projekt
realizowany w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na
lata 2014-2020
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

543 879,63

108 004,00 EUR

516 685,65

0,00 EUR

0,00

0,00

F

0,00

RZ

0,00

O

9 740,28

F

17 453,70

RZ

0,00

O

Projekt kierowany jest do 38 uczniów
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. 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 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
edukacyjno-zawodowego. 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):

Brak kontroli.

finansowo (data):

finansowo (data):

Brak kontroli.
Wartośd projektu,
kwota
dofinansowania oraz
wkład własny dot.
wyłącznie cześci
projektu prowadzonej
przez CKZiU1.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU
Lp.

Okres
Źródło
realizacji
Nazwa projektu
Wartośd projektu
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
środki unijne
1.
Podniesienie jakości i
EFS, środki z
atrakcyjności kształcenia
Wartośd projektu ogółem:
01.09.2018 r.- budżetu
646 730,63, w tym wartośd
zawodowego w Powiecie
31.08.2019 r. paostwa, wład dot. ZSE: 102 851,00.
Raciborskim - CKZiU nr 1 w
własny Powiatu
Raciborzu
Raciborskiego
Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zespół Szkół Specjalnych
Lp.
Nazwa projektu
1.

As-Szkolna Akademia Sukcesu

Okres
Źródło
realizacji
Wartośd projektu
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
02.01.2018 r. - Unia Europejska469 354,09
31.12.2019 r. EFS

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Wkład własny * (zł)
0,00

Kwota dofinansowania
ogółem: 614 394,09, w tym
kwota dofinansowania dot.
ZSE 97 708,45.

0,00
0,00

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

446 718,68

255 314,68

F
RZ

Wkład własny * (zł)

F

49 635,41wolontariat

O

Kształcenie ustawiczne
pracowników

12.02.2019 r. - Krajowy
31.12.2019 r. Fundusz
Szkoleniowy

17 600,00

14 064,00

12 800,00

3 536,00

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

O

RZ

2.

Krótki opis

F
RZ

O

Krótki opis

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
nie była
przeprowadzona
kontrola

finansowo (data):

Stan realizacji ***

Projekt skierowany do uczniów i
nauczycieli ZSS w Raciborzu.
Obejmuje: doposazenie szkoły w
pomoce i sprzęt specjalistyczny do
prowadzenia zajęd z uczniem o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych, szkolenia dla
nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia
specjalistyczne dla uczniów. Do 30
czerwca 2019 r. zrealizowano 1342
godziny dodatkowych zajęd dla 165
uczniów, 23 nauczycieli wzięło udział
w szkoleniach spcjalistycznych. W
lutym 2019r. zwiększono wartośd
projektu o 15 463,58zł- na zakup
specjalistycznego przewijaka dla
uczniów pampersowanych.

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

Dofinansowanie z KFS 80% kosztów
szkoleo 8 nauczycieli ZSS w
Raciborzu. 7 osób wzięło udział w
Kursie Trenera Pracy Osób
Niepełnosprawnych i tym samym
poszerzyło swoje kwalifikacje
zawodowe, co umożliwi wdrozzenie
w szkole Przysposabiajacej do pracy
modelu praktyk wspomaganych i
podniesienie poziomu kształcenia
praktycznego uczniów z
umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej.
We wrześniu 2019r. Planowane jest
szkolenie dla nauczyciela- terapeuty
metody Tomatisa.

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

finansowo (data):

finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **
26-28.09.2018 r.kontrola prawidłowości
realizacji projektu-bez
uwag, projekt
realizowany
prawidłowo,15.01.19 r. ocena jakości i
prawidłowości
realizowanej formy
wsparcia w postaci zajęd
dodatkowych
Biofedback-nie
stwierdzono
uchybieo/nieprawidłow
ości w realizacji
przedmiotowej formy
wsparcia.

3.

Aktywna tablica

15.05.2019 r.- Skarb Paostwa
31.12.2019 r.
w ramach
Rządowego
programu
Aktywna tablica

17 500,00

14 000,00

3 500,00

F
RZ

O

Dofinansowanie z Rządowego
programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019Aktywna tablica. Zostaną zakupione
2 monitory interaktywne o
przekątnej 65 cali z przeznaczeniem
do pracowni informatycznej i
językowej.

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

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: MOW Rudy
Lp.

1.

Okres
Źródło
realizacji
Nazwa projektu
Wartośd projektu
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
"Rozwój inicjatyw, wymiana
01.10.2018 r. - Program
129 745,47
myśli, rozwój opieki
30.09.2020 r. Operacyjny
wychowawczej, socjalizacyjnej w
Wiedza
zakresie rehabiitacji
Edukacja
niedostosowanych społecznie,
Rozwój 2014 uzależnionych, z zaburzeniami
2020
psychicznymi - nieletnich
współfinansowa
przybywających w
ny z
Młodzieżowym Ośrodku
Europejskiego
Wychowawczym w Rudach."
Funduszu
Społecznego

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

129 745,47

__________

Wkład własny * (zł)

F
RZ

O

Krótki opis
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 ***
a) w trakcie: X
b) zakooczony:
rzeczowo (data):
finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: CKZiU 2 Mechanik
Lp.

1.

Okres
Źródło
realizacji
Nazwa projektu
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)
Technik w unijnej firmie - szansa 01.09.2017 r. - Fundacja
na start zawodowy
30.06.2019 r. Rozwoju
Systemu
Edukacji

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

116 070 EUR

116 070 EUR

Kwota
dofinansowania
rozliczona

Wkład własny * (zł)

W trakcie
rozliczania

0,00
0,00
0,00

2.

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

01.09.2017 r. - Europejski
31.08.2020 r. Fundusz
Społeczny

1 784 890,86

1 695 646,32

W trakcie
realizacji

56 034,54
33 210,00
89 244,54

F
RZ

Krótki opis

Stan realizacji ***

Staże osób uczących się w
a) w trakcie zagranicznych placówkach
b) zakooczony: X
kształcenia i szkolenia zawodowego. rzeczowo (data): X

RZ
O

Projekt w trakcie
rozliczeo z IF.

30.06.2019 r.
finansowo (data):

O
F

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwienie
przechodzenia z etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia oraz
wzmocnienie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości,
w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności,
dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów
uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

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

W dniach 6-7 marca
2018 r. Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego, Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
przeprowadził
kontrolę w siedzibie
realizatora projektu.
Wynik kontroli był
pozytywny (kategoria
2- projekt
realizowany co do
zasady w sposób
poprawny, ale
występują uchybienia
i potrzebne są
usprawnienia).
Beneficjent otrzymał
zalecenia
pokontrolne, które
wypełnił.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Nazwa projektu
1.

Kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców ze
środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego

Okres
realizacji (od
kiedy do
kiedy)
19 .06.2019 r.
- 04.12. 2019
r.

Źródło
dofinansowania
Krajowy
Fundusz
Szkoleniowy

Wartośd projektu
8 000,00

Kwota
dofinansowania
przyznana
6 400,00

Kwota
dofinansowania
rozliczona
0

Wkład własny *
a) finansowy: 1
600,00
b) rzeczowy
c) osobowy

* 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)

Krótki opis
Szkolenia na temat:
Praca superwizją i trening
interpersonalny 40 godzin dydaktycznych.
W szkoleniu bierze udział 10 osób.

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

Uwagi / Kontrole
projektu **
nie była
przeprowadzona

Informacja nt. projektów zrealizowanych przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2019 r.
Stan na 30.06.2019 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
Liczba projektów zrealizowanych
Wartośd projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)
Kwota dofinansowania rozliczona(zł)
Wkład własny (zł)

2
6 087 311,00 zł
5 812 396,34 zł
274 914,66 zł

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: PUP Racibórz
Lp.
Nazwa projektu

Okres
Źródło
realizacji
(od kiedy do dofinansowania
kiedy)

Wartośd projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Kwota
dofinansowania
rozliczona

1.

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

01.01.2017 r.
31.12.2018 r.

Europejski
Fundusz
Społeczny
PO WER
Działanie 1.1
Poddziałanie
1.1.1

3 575 886,20

3 575 886,20

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

2 511 424,80

2 511 424,80

0,00

F

0,00

RZ

0,00

O

0,00

F

0,00

RZ

3 479 886,93

2.
Europejski
Fundusz
Społeczny
RPO WSL
Działanie 7.2

Wkład własny * (zł)

2 332 509,41

Projekty przedstawione w sprawozdaniu za II półrocze 2018 - obecnie: aktualizacja danych, jak zaznaczono.

* 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)

0,00

O

Krótki opis

Aktywizacja zawodowa objęła 393
osoby bezrobotne (w tym formy
kosztowe):
- 60 os. w ramach szkoleo,
- 204 os. w ramach staży,
- 70 os. otrzyma jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej,
- 57 os. w ramach bonu na
zasiedlenie.

Aktywizacja zawodowa objęła 202
osoby bezrobotne, w tym (formy
kosztowe):
- 32 os. w ramach szkoleo,
- 87 os. w ramach staży
- 81 os. otrzyma jednorazowe środki
na podjęcie działalności
gospodarczej.

Stan realizacji ***
a) w trakcie
b) zakooczony:
rzeczowo (data):
31.12.2018 r.
finansowo (data):
31.12.2018 r.

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
W terminie 25, 26, 29,
30 05.2017 r. została
przeprowadzona przez
Wojewdzi Urząd Pracy
w Katowicach, kotrola
niniejszego projektu. W
ramach
przeprowadzonej kotroli
nie stwierdzono
nieprawidłowości w
trakcie realizacji
projektu oraz nie
wydano zaleceo
pokotrolnych. Brak
korekt finansowych

nie dotyczy

