Informacja nt. projektów zrealizowanych przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2020 r.
Stan na 30.06.2020 r.
REFERAT ROZWOJU POWIATU
SP.042.3.2020
UID 554062
Liczba projektów zrealizowanych

5

Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)

1 992 665,04

Kwota dofinansowania (zł)

1 918 349,49

Wkład własny (zł)

65 677,36

Referat Rozwoju Powiatu
Lp.
Nazwa projektu
1.

Zachować pamięć

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
październik-listopad Polsko-Niemiecka
2019 r.
Współpraca
Młodzieży

Wartość
projektu

Łączna wartość Łączna wartość
projektu:
dofinansowania:
13 744,66
8 946,00
w tym w Polsce:
w tym w Polsce:
9 256,79
5 460,00
w tym w
Niemczech:

4 487,87

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
1.
Klub integracji społecznej w
Raciborzu

01.05.2018r.30.04.2020r.

Europejski
Fundusz
Społeczny RPO
WSL Oś
priorytetowa IX,

Kwota
dofinansowania
przyznana

705 369,06

w tym w
Niemczech:

Wkład własny * (zł)
3 796,79

Powiat raciborski i Märkischer po raz kolejny
zrealizowały projekt partnerski z udziałem
młodzieży. Narodowy socjalizm, nazistowski
mistycyzm, praca przymusowa czy obozy pracy w
RZ Niemczech podczas II Wojny Światowej to tylko
niektóre wybrane zagadnienia jakimi zajmowano
O się podczas realizacji polsko-niemieckiego
projektu. Trudne, ale dobrze zaprezentowane
tematy stanowiły tło do poznania wspólnej historii
krajów, wyciągnięcia wniosków z przeszłości oraz
nawiązania przyjaźni i wzmocnienia partnerskich
relacji. Działania odbywały się w Polsce i
Niemczech.

Stan realizacji ***

F

0,00
0,00

3 486,00

670 100,61

Krótki opis

27 596,14
0,00
0,00

W projekcie wzięły udział 42 osoby. Grupę
docelową stanowiły osoby niepełnosprawne i
bezrobotne. Rekrutacja uczestników projektu
RZ
prowadzona była przez doradców klienta
O zatrudnionych w powiatowym urzędzie pracy

F

zakończony:
rzeczowo (data):
27.11.2019 r.
finansowo
(data):05.02.2020r.

zakończony:
rzeczowo (data):
30.04.2020r.
finansowo

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.5

Krótki opis

Stan realizacji ***

spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych (data):30.04.2020r.
w urzędzie pracy.PUP jako partner w projekcie
był odpowiedzialny za przeprowadzenie trzech
szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania
pracy ( udział wzięło 35 osób bezrobotnych),
zorganizowanie prac społecznie-użytecznych
w ramach programu PAI - trzy edycje (udział
wzięło 7 osób bezrobotnych).
W ramach projektu PUP prowadził
pośrednictwo pracy dla uczestników projektu
oraz zorganizował szkolenie pn.: „Szkolenie z
zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania
pracy”, które zrealizowane zostało przez
doradców zawodowych

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
1.

Aktywna tablica

15.05.2019r.31.12.2019r.

Skarb Państwa w
ramach
Rządowego
prgramu Aktywna
tablica

17 500,00

14 000,00

3 536,00
0,00
0,00

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

F

zakończony:
10.06.2020r.

finansowo:
16.12.2019

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Krótki opis

Stan realizacji ***

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
1.

Podniesienie jakości i atrakcyjności 01.09.2018r.kształcenia zawodowego w Powiecie 29.02.2020r.
Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu

w ramach RPO
614 968,50
584 220,06
WSL 2014-2020 ze
w tym CKZiU nr w tym CKZiU nr
środków
1:
1:
Europejskiego
Funduszu
Społecznego i
budżetu państwa
519 609,23
w tym ZSE:

w tym ZSE:

10 637,93
W tym ZSE:
2.080,96 zł,
CKZiU1: 8.556,97
zł
20 110,50
W tym ZSE:
4.833,90 zł,
CKZiU1:
15.276,60 zł

95 359,27

0,00

Wprojekcie z ZSE wzięło udział 12 uczniów i 2
nauczycieli - kierunek technik organizacji reklamy
wizualnej. Program obejmował: kursy, szkolenia i
F doradztwo podnoszące kompetencje uczniów i
nauczycieli, doposażenie pracowni w sprzęt
dydaktyczny. W projekcie udział weźmie 42
uczniów i 11 nauczycieli z Budowlanki, Ekonomika i
Gastronomika. W ramach projektu uczniowie
CKZiU nr 1 zawodów: technik budownictwa,
technik ochrony środowiska, technik analityk,
technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa,
RZ
technik architektury krajobrazu, technik żywienia i
usług gastronomicznych, skorzystali z oferty
dodatkowych kursów zawodowych wybranych
podczas indywidualnych godzin doradztwa
edukacyjno-zawodowego. Ponadto wzięli udział w
płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbyli
zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także
zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach.
Natomiast nauczyciele zdobyli nowoczesne
kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu
doposażonych zostało 8 pracowni kształcenia
zawodowego, z których skorzystali uczestnicy
O objęci wsparciem.

zakończony:
rzeczowo (data):
29.02.2020 r.

finansowo (data):
25.06.2020

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu
2.

Mobilni i kreatywni na europejskim
rynku pracy

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
01.09.2018r.31.08.2020r.

Europejski
Fundusz
Społeczny,
Program
Operacyjny:
Wiedza Edukacja
Rozwój 20142020. Projekt:
Ponadnarodowa
mobilność
uczniów i
absolwentów oraz
kadry kształcenia
zawodowego

Wartość
projektu
641 082,82

Kwota
dofinansowania
przyznana
641 082,82

Wkład własny * (zł)

0,00

0,00

0,00

Krótki opis

Wprojekcie z ZSE wzięło udział 12 uczniów i 2
nauczycieli - kierunek technik organizacji reklamy
wizualnej. Program obejmował: kursy, szkolenia i
F doradztwo podnoszące kompetencje uczniów i
nauczycieli, doposażenie pracowni w sprzęt
dydaktyczny. W projekcie udział weźmie 42
uczniów i 11 nauczycieli z Budowlanki, Ekonomika i
Gastronomika. W ramach projektu uczniowie
CKZiU nr 1 zawodów: technik budownictwa,
RZ technik ochrony środowiska, technik analityk,
technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa,
technik architektury krajobrazu, technik żywienia i
usług gastronomicznych, skorzystali z oferty
dodatkowych kursów zawodowych wybranych
podczas indywidualnych godzin doradztwa
edukacyjno-zawodowego. Ponadto wzięli udział w
płatnych praktykach i stażach zawodowych, odbyli
zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej, a także
zajęcia pozaszkolne i wizyty studyjne w firmach.
Natomiast nauczyciele zdobyli nowoczesne
O kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu
doposażonych zostało 8 pracowni kształcenia
zawodowego, z których skorzystali uczestnicy
objęci wsparciem.

Stan realizacji ***

zakończony:
rzeczowo (data):
31.08.2019 r.
finansowo (data):
07.07.2020r.

Uwagi/ Kontrole
projektu **
Przeprowadzono
kontrolę zleconą przez
Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju w zakresie
sprawdzenia
poprawności wdrażania
projektu POWER pt.
"Ponadnarodowa
mobilność uczniów i
absolwentów oraz
kadry kształcenia
zawodowego" KONKURS 2017 i 2018
w związku z
wylosowaniem
jednostki. Brak
zastrzeżeń do projektu.

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Krótki opis

Stan realizacji ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Informacja nt. projektów realizowanych* przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2020 r.
Stan na 30.06.2020 r.
REFERAT ROZWOJU POWIATU
SP.042.3.2020
Liczba projektów w trakcie realizacji
Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski (zł)
Kwota dofinansowania przyznana(zł)
Wkład własny (zł)

45
120 844 834,84
113 594 485,00
7 250 349,84

Wydział Organizacyjny OR
Lp.
Nazwa projektu

1.

Źródło
dofinansowania

Okres realizacji
(od kiedy do kiedy)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy na rok 27.04.2020r.Krajowy Fundusz
2020
31.12.2020r.
Szkoleniowy 80%
Starostwo
Powiatowe w
Raciborzu 20%

Referat Spraw Społecznych ZS
1. "Razem łamiemy bariery" - projekt w 28.02.2020r.ramach obszaru D "Programu
30.12.2020r.
wyrównywania różnic między
regionami III" (likwidacja barier
transportowych)

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

30 570,00 zł

24 456,00 zł

Wkład własny ** (zł)
6 114,00
0,00
0,00

Państwowy
149 999,00 zł
89 999,00 zł
60 000,00 zł
(dodatkowo koszty Środowiskowy
Fundusz
obsługi projektu Rehabilitacji Osób
Dom
2.249,97zł, łącznie na
Niepełnosprawny
realizację programu - Samopomocy
ch
92 248,97 zł

0,00
0,00

Krótki opis projektu

Stan realizacji

F Szkolenia organizowane dla pracowników
RZ Starostwa Powiatowego w Raciborzu: pow.
O 45 roku życia, dla zawodów deficytowych

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

Zakup mikrobusu 9-osobowego
przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych poruszających się na
F
wózkach inwalidzkich na rzecz
Środowiskowego Domu Samopomocy
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz
RZ Wspierania Osób Niepełnosprawnych w
O Raciborzu

a) w trakcie: X

b) zakończony:
rzeczowo (data):
finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu ***

Lp.
Nazwa projektu
2.

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Zakup ortopedycznego stołu
26.03.2020r.operacyjnego wraz z wyposażeniem 31.12.2020r.
na potrzeby Centralnego Bloku
Operacyjnego Szpiala Rejonowego
im. dr Józefa Rostka w Raciborzu,
który aktualnie został przeksztacony
w jednoimienny szpital zakaźny

Referat Rozwoju Powiatu SP
1. Wymiana części taboru poprzez
zakup niskoemisyjnych autobusów

od 1.06.2017 r. do
31.12.2020 r.

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Minister
378 025,92 zł
Sprawiedliwości Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym
oraz Pomocy
Postpenitencjarne
j

346 500,00 zł

31 525,92 zł
0,00
0,00

EFRR w ramach RPO 8 645 670,00 zł
WSL 2014-2020 oś
priorytetowej: IV.
Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna
- RIT Subregionu
Zachodniego

5 973 958,94 zł

1 054 228,05 zł
0,00
0,00

Krótki opis

Stan realizacji ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

F Zakup ortopedycznego stołu operacyjneo wraz a) w trakcie: X
b) zakończony:
RZ z wyposażeniem na potrzeby Centralnego
O Bloku Operacyjnego Jednoimiennego Szpitala rzeczowo (data):
Zakaźnego w Raciborzu
finansowo (data):

Inwestycja zakłada wymianę 10 zużytych i
niespełniających norm w zakresie emisji spalin i
hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych
RZ i niskopodłogowych pojazdów, które spełniają
normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu.
Zakupione autobusy obsługiwać 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. Zakup autobusów w
II połowie 2020 r.

F

O

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

W dniach od
19.11.2018 r. do
18.12.2018 r.
przeprowadzona
została kontrola
projektu w zakresie
związanym z dwoma
postępowaniami o
udzielenie zamówień w
ramach kosztów
kwalifikowalnych
przedstawionych IZ do
refundacji.
W wyniku kontroli nie
stwierdzono żadnych
uchybień i
nieprawidłowości.
09.10.-21.10.2019 r.
kontrola IZ RPO WSL
zamówienia
publicznego „Wymiana
części taboru poprzez
zakup niskoemisyjnych
autobusów komunikacji
publicznej w powiecie
raciborskim – zakup
autobusów”. Brak
zastrzeżeń

Lp.
Nazwa projektu
2.

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

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
Od XI 2017 do X
2018 r.

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Projekt jest
54 174,46
45 771,35 EUR
współfinansowany
EURO po
po stronie
ze środków
stronie
powiatu:
Europejskiego
powiatu
dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju
raciborskiego: Europejskiego
Regionalnego,
28.258,45 EUR
Funduszu
Fundusz
Rozwoju
Mikroprojektów w
Regionalnego:
Euroregionie Silesia
23 742,75 EUR
2014-2020
dofinansowanie z
INTERREG V-A
Republika Czeskabudżetu państwa
Polska.
RP: 1 412,92 EUR

3 102,78

126 267,23 zł

13 186,82 zł

106 911,60 zł

0,00
0,00

Krótki opis

W ramach projektu powstała nowa atrakcja
turystyczna - wspólna wystawa wraz z
wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku
RZ 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
O zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi
artefaktami, panelami informacyjnymi oraz innymi
elementami.

F

Stan realizacji ***
a) w trakcie:
b) zakończony: X
rzeczowo (data): X
31.10.2018
finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **
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).

Lp.
Nazwa projektu
Wydział Geodezji SG
1. „Scalanie gruntów na obrębach
Amandów i Krowiarki w Gminie
Pietrowice Wielkie”

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Od 11.01.2017r. do Program Rozwoju 11 084 525,80 11 084 525,80 zł
zł
03.2021r.
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020 w tym:
EFRROW 63,63% 7 053 083,76 zł,
BP 36,37% -4 031
442,04 zł

Wkład własny * (zł)

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Projekt realizowany jest w dwóch etapach.
Postępowanie wszczęto 22 marca 2017 roku
postanowieniem nr SG.661.13.1.2017.
RZ Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem
wynosi łącznie 1 329,1191 ha. Liczba działek przed
scaleniem wynosiła 782 działki. Ilość działek po
scaleniu 571 działek. Koszt operacji 11 084 525,80
zł. W listopadzie 2019 r. wydana została decyzja
zatwierdzająca projekt scalenia gruntów. W 2020
r. w ramach zagospodarowania poscaleniowego
wykonane zostanie zagospodarowanie
poscaleniowe, tj. remont i przebudowa 16,217 km.
O dróg transportu rolnego oraz remont,
oczyszczenie, udrożenienie istniejących urządzeń
melioracji wodnych na długości 2,6870 km.

F

Stan realizacji ***

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu
2.

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

„Scalanie gruntów na terenie obrębu Od 18.10.2017r. do Program Rozwoju 5 381 394,54 zł 5 381 394,54 zł
ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina 03.2022 r.
Obszarów
Krzyżanowice ”
Wiejskich na lata
2014-2020 w tym:
EFRROW 63,63% 3 424 181,35 zł,
BP 36,37% - 1 957
213,19 zł

Wkład własny * (zł)
0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Projekt realizowany jest w dwóch etapach.
Powierzchnia gruntów objętych
postępowaniem wynosi 668,0734 ha. Liczba
RZ
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,
O oczyszczenie i udrożnienie istniejących
urządzeń melioracji wodnych na długości
9,4780 km.

F

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu
3.

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

„Scalanie gruntów na terenie obrębu Od 18 października Program Rozwoju 4 728 384,69 zł 4 728 384,69 zł
ewidencyjnego Samborowice, Gmina 2017 do maja 2023 Obszarów
Pietrowice Wielkie”
r.
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 * (zł)
0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.
Powierzchnia gruntów objętych
postępowaniem wynosi 487,7490 ha. Liczba
RZ
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
O rolnego oraz remont, oczyszczenie i
udrożnienie istniejących urządzeń melioracji
wodnych na długości 8,057 km.

F

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu
4.

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

„Scalanie gruntów na terenie obrębu od 10.02.2020r. do Program Rozwoju 1 595 835,43 zł 1 595 835,43 zł
ewidencyjnego Lekartów, Gmina
05.2023r.
Obszarów
Pietrowice Wielkie”
Wiejskich na lata
2014-2020 w tym:
EFRROW 63,63% 1 015 430,08 zł,
BP 36,37% - 580
405,35 zł

Wkład własny * (zł)
0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.
Powierzchnia gruntów objętych
postępowaniem wynosi 150,4073 ha. Liczba
RZ
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
O rolnego oraz remont, oczyszczenie i
udrożnienie istniejących urządzeń melioracji
wodnych na długości 1,997 km.

F

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu
5.

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

„Scalanie gruntów na terenie obrębu od 06.02.2020r. do Program Rozwoju 6 335 610,71 zł 6 335 610,71 zł
ewidencyjnego Roszków, gmina
05.2023r.
Obszarów
Krzyżanowice”
Wiejskich na lata
2014-2020 w tym:
EFRROW 63,63% 4 031 349,09 zł,
BP 36,37% - 2
304 261,62 zł

Wkład własny * (zł)
0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.
Powierzchnia gruntów objętych
postępowaniem wynosi 619,8555 ha. Liczba
RZ
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
O udrożnienie istniejących urządzeń melioracji
wodnych na długości 10,603 km oraz prace
rekultywacyjne na powierzchni 0,2924 ha.

F

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu
Referat Inwestycji i Remontów SI
1. „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"

2.

„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"

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

12.11.2019r. (data
Państwowy
zawarcia umowy z Fundusz Celowy,
Wojewodą
Gmina Kuźnia
Śląskim) Raciborska
15.11.2020r.

2763000,30

Budżet Państwa:

562 458,77 zł

F
1 638 082,76 zł
Gmina Kuźnia
Raciborska:
562 458,77 zł

12.11.2019r. (data budżet Państwa w 2 127 971,59 zł Budżet Państwa:
zawarcia umowy z ramach Funduszu
Wojewodą
Dróg
1 276 782,95 zł
Samorządowych,
Śląskim) Gmina Kuźnia
Gmina Kuźnia
15.11.2020r.
Raciborska:
Raciborska
425 594,32

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze
na długości 856 m.

RZ

F

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

O

425 594,32 zł

Stan realizacji ***

Przebudowa dwóch odcinków dróg
powiatowych, prowadzących przez teren
niezabudowany o łącznej długości 970 m.

0,00

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

RZ
0,00

finansowo (data):

O

3.

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

Od 14.04.2020r.
(data zawarcia
umowy o
dofinasowanie) czerwiec 2021 r.

EFRR, Budżet
Państwa, Gmina
Krzyżanowice

5 840 498,01 zł EFRR
3 139 456,92 zł
Budżet Państwa:

850 000,00 zł

F

Przebudowa drogi o łącznej długości 3,35317 km

a) w trakcie:X
b) zakończony:

0,00

RZ
1 000 741,09
Gmina
Krzyżanowice
850 000,00 zł

rzeczowo (data):
0,00

O

finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Umowa ze Skarbem
Państwa - Wojewodą
Śląskim nr
805.28.115.2019.FDS
z dnia 12.11.2019r.;
Umowa z Gminą
Kuźnia Raciborska
SI.032.9.2019 z dnia
11.12.2019r.

Umowa ze Skarbem
Państwa - Wojewodą
Śląskim nr
805.28.116.2019.FDS
z dnia 12.11.2019r.;
Aneks nr 1 z dnia
16.12.2019r.:
Umowa z Gminą
Kuźnia Raciborska
SI.032.10.2019 z dnia
16.12.2019r.,

umowa pomocy
finansowej nr
SI.032.2.2020z dnia
07.04.2020r.; umowa
na realizację zadania
OR.VII.273.05.2020 z
dnia 23.06.2020r.

Lp.
Nazwa projektu
4.

5.

6.

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr
3506S na odcinku od skrzyżowania z
DW 917 w Krzanowicach do
skrzyżowania z DW 916 w
Samborowicach"

26.02.2020r. (data
podpisania umowy
na opracowanie
projektu) 31.12.2020r.

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

27.04.2020r. (data Gmina Kornowac 40 000,00 zł
podpisania umowy
o pomocy
finansowej) 31.12.2020r.

"Rozbudowa odcinka drogi
luty 2020 powiatowej nr 3504S w Kornicach na czerwiec 2021
odcinku od początku skrzyżowania z
DP 3525S do km 2+386 i
przebudowa na odcinku od km
1+966 do km 1+589"

Gmina
Krzanowice

Wartość
projektu
65 928,00 zł

Kwota
dofinansowania
przyznana
32 964,00 zł

Wkład własny * (zł)
32 964,00 zł
0,00
0,00

20 000,00 zł

20 000,00
0,00
0,00

Państwy Fundusz 7 885 904,00 zł 4 242 427,20 zł
Celowy,
FDS
Eko-Okna S.A.
3 643 476,80 zł
EKO-Okna

0,00
0,00

0,00

7.

8.

„Przebudowa drogi powiatowej nr
luty 2020 - maj
3517S w Tworkowie od skrzyżowania 2021
z ulicą Zamkową do przejazdu
kolejowego oraz remont drogi
powiatowej nr 3516S pomiędzy
skrzyżowaniami z DK 45 w
Tworkowie i przebudowa drogi
powiatowej nr 3536S w Górkach
Śląskich od skrzyżowania z ul.
Rudzką do końca działki drogowej nr
257/3 od strony DW 919"

Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 3519S
wykorzystywanej jako dojazd do
gruntów rolnych w gminie Rudnik,
sołectwie Czerwięcice, obrębie

Państwy Fundusz 8 848 943,00 zł
Celowy, Gmina
Krzyżanowice,
Gmina Nędza

28.02.2020r. (data
budżet
245 968,89 zł
złożenia wniosku)Województwa
30.12.2021r.
Śląskiego, Gmina
Rudnik

4 467 273,64 zł
FDS
1 260 000,00 zł

2 190 669,36
0,00

Gmina Krzyżanowice

931 000,00 zł
Gmina Nędza

0,00

111 250,00 zł
Gmina Rudnik
67.359,44 zł

67 359,45 zł
0,00

F
RZ

Krótki opis
Opracowanie dokumentacji projektowej na
przedmiotowe zadanie. Długość drogi do
przebudowy 4 140 m.

RZ

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
umowa pomocy
finansowej nr
SI.032.1.2020 z dnia
25.06.2020r.

finansowo (data):

O
F

Stan realizacji ***

Opracowanie dokumentacji projektowej na
przedmiotowe zadanie. Długość drogi do
przebudowy 950 m.

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

umowa pomocy
finansowej nr
SI.032.3.2020 z dnia
27.04.2020r.

finansowo (data):

O
Rozbudowa DP 3504S w Kornicy na odcinku o
długości 396 m oraz przebudowa DP3504S w
Kornicy na odcinku o długości 377 m.
RZ
Realizacja zadania obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robót budowlanych.

F

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

pismo z ŚUW w
Katowicach o
dofinansowaniu
zadania z dnia
17.04.2020r.

O

Przebudowa DP 3517S w Tworkowie na dł. 1
196 m, remont DP 3516S na dł. 1 800.
Przebudowa DP 3536S w Górkach Śl. na dł.
RZ
930 m. Realizacja zadania obejmuje
opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robót budowlanych.

F

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

pismo z ŚUW w
Katowicach o
dofinansowaniu
zadania z dnia
15.05.2020r.

O

F
RZ

Odcinek DP 3519 S przewidziany do
przebudowy na dł. 0,445 km.

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

Uchwała nr
1196/130/VI/2020
Zarządu
Województwa
Ślaskiego z dnia

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Krótki opis

geodezyjnym Czerwięcice”

31.03.2020
0,00

Szpital Rejonowy w Raciborzu
1. Przebudowa z rozbudową budynku
szpitala w celu stworzenia
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
przy Szpitalu Rejonowym im. Dr
Jozefa Rostka w Raciborzu

2.

Modernizacja infrastruktury
dostarczania tlenu medycznego w
szpitalu jednoimiennym

Stan realizacji ***

1.01.2020 do
31.12.2022

1.06.2020 do
30.09.2020

Ministerstwo
10132129,44
Zdrowia w ramach
Programu
Operacyjnego
"Infrastruktura i
Środowisko" na
lata 2014-2020
(PO IiŚ)

8 416 810,02 zł

Ministerstwo
Zdrowia

687 813,00 zł

765 764,00 zł

1 715 319,42 zł
0,00
0,00

77 951,00 zł
0,00
0,00

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu
1. ŚLĄSKIE POMAGA
01.02.202018.12.2020r.

Współfinansowan 83 000,00 zł
y ze środków Unii
Europejskiej w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

83 000,00 zł

0,00
0,00
0,00

O

Data rozpoczęcia realizacji projektu 1.01.2020
r. W ramach projektu zostanie utworzony
Szpitalny Oddział Ratunkowy na bazie
RZ
istniejącej izby przyjęć ze szczególnym
uwzględnieniem stanowisk wstępnej
intensywnej terapii. Przewidziane jest
wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych
O oraz zakup specjalistycznego doposażenia.

F

F
RZ

finansowo (data):

Montaż drugiego zbiornika na ciekły tlen wraz a) w trakcie X
b) zakończony:
z przyłączeniem do sieci Szpitala
rzeczowo (data):

O
Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia
osób zagrozonych wykluczeniem społecznym,
osób najbardziej zagrożonych skutkami
RZ
epidemii COVID-19 zamieszkujace i pracujące
w placówkach realizacji usług zdrowotnych,
opiekuńczych i pielęgnacyjnych O zakwaterowania masowego

F

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

finansowo (data):

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
27.05.2020 r. w spr.
zatwierdzenia listy
rankingowej.

Lp.
Nazwa projektu
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
1. Aktywizacja osób młodych
pozostajacych bez pracy w powiecie
raciborskim (IV)

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

01.01.2019r.31.12.2020r.

Europejski
Fundusz
Społeczny PO
WER Działanie 1.1
Poddziałanie 1.1.1

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

6044596,74

6 044 596,74 zł

Wkład własny * (zł)

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Stan realizacji ***

a) w trakcie X
F Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
RZ obejmie 365 osoby bezrobotne: - 54 os. w ramach b) zakończony:

O

szkoleń,
rzeczowo (data):
- 170 os. w ramach staży,
finansowo (data)
- 60 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
- 76 os. w ramach bonu na zasiedlenie.
- 5 os. w ramach dofinansowania studiów
podyplomowych. W 2020 r. w ramach
finansowania działań wynikających z artykułów
15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostało
wprowadzone zadanie "Instrumenty
dofinansowania". W ramach zadania wsparciem
zostanie objętych 800 osób.

Uwagi/ Kontrole
projektu **

nie dotyczy

Lp.
Nazwa projektu
2.

Aktywizacja osób bezrobotnych w
wieku 30+zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Raciborzu (IV) pracy w powiecie
raciborskim (IV)

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
01.01.2019r.31.12.2020r.

Europejski
Fundusz
Społeczny RPO
WSL Działanie 7.2

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

5659302,18

5 659 302,18 zł

Wkład własny * (zł)
0,00
0,00
0,00

Krótki opis

F Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
RZ obejmie 192 osoby w tym:

O

- 18 os. w ramach szkoleń,
- 93 os. w ramach staży,
- 73 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
-8 os. otrzyma dofinansowanie studiów
podyplomowych. W 2020 r. w ramach
finansowania działań wynikających z artykułów
15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostało
wprowadzone zadanie "Instrumenty
dofinansowania". W ramach zadania wsparciem
zostanie objętych 588
osób.

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **
nie dotyczy

Lp.
Nazwa projektu
3.

4.

COVID-19 Działania wynikające z
artykułów 15zzb, 15zzc, 15zze
Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczegółowych
rozwiązaniach związanych z
COVID-19

5.

COVID-19

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
03.04.202031.12.2020

Fundusz Pracy

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

5 945 000,00 zł 5 945 000,00 zł

0,00

03.04.202031.12.2020

Fundusz Pracy

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.04.202031.12.2020

Fundusz Pracy

4 300 000,00 zł 4 300 000,00 zł

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Jednorazowa pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców (art.. 15zzd ustawy
RZ COVID-19)

F

7.

COVID-19

COVID-19

30.04.202031.12.2020

1..05.202031.12.2020

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł

400 000,00 zł

400 000,00 zł

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

b) zakończony:
rzeczowo (data):
a) w trakcie X
b) zakończony:
COVID-19)
rzeczowo (data):
finansowo (data)
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz a) w trakcie X

O
F

pracowników zatrudnionych przez NGO, części
RZ kosztów prowadzenia działaności gospodarczej
przedsiębiorcy (art.15zzb, art.15zzc i art. 15zze
ustawy COVID-19)

Jednorazowa pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców (art.. 15zzd ustawy
RZ COVID-19)

F

O
F

pracowników zatrudnionych przez NGO, części
RZ kosztów prowadzenia działaności gospodarczej
przedsiębiorcy (art.15zzb, art.15zzc i art. 15zze
ustawy COVID-19)

9.

COVID-19

COVID-19

26.05.202031.12.2020

04.06.202031.12.2020

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł

0,00

3 500 000,00 zł 3 500 000,00 zł

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Jednorazowa pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców (art.. 15zzd ustawy
RZ COVID-19)

F

O
F

a) w trakcie X

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

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

b) zakończony:
rzeczowo (data):
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz a) w trakcie X

pracowników zatrudnionych przez NGO, części
RZ kosztów prowadzenia działaności gospodarczej
przedsiębiorcy (art.15zzb, art.15zzc i art. 15zze
ustawy COVID-19). Jednorazowa pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców (art..15zzd ustawy COVIDO 19)

Uwagi/ Kontrole
projektu **

b) zakończony:
rzeczowo (data):
finansowo (data)

b) zakończony:
rzeczowo (data):
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz a) w trakcie X

O

8.

a) w trakcie X

O
F Jednorazowa pożyczka dla
RZ mikroprzedsiębiorców (art.. 15zzd ustawy

O
6.

Stan realizacji ***

b) zakończony:
rzeczowo (data):
finansowo (data)

nie dotyczy

nie dotyczy

Lp.
Nazwa projektu
10 COVID-19

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
26.06.202031.12.2020

Fundusz Pracy

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł

Wkład własny * (zł)
0,00
0,00
0,00

11. COVID-19

30.06.202031.12.2020

Fundusz Pracy

2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł

0,00
0,00
0,00

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
1. Rozwój inicjatyw, wymiana myśli,
01.10.2018 30.09.2021
rozwój opieki wychowawczej,
socjalizacyjnej w zakresie rehabiitacji
niedostosowanych społecznie,
uzależnionych, z zaburzeniami
psychicznymi - nieletnich
przybywających w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Rudach

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 2020
współfinansowan
y z Europejskiego
Funduszu
Społecznego

129 745,47 zł

129 745,47 zł

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz
pracowników zatrudnionych przez NGO, części
RZ kosztów prowadzenia działaności gospodarczej
przedsiębiorcy (art.15zzb, art.15zzc i art. 15zze
ustawy COVID-19). Jednorazowa pożyczka dla
mikroprzedsiębiorców (art..15zzd ustawy COVIDO 19)

F

Stan realizacji ***
a) w trakcie X

a) w trakcie X

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

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

F

O

nie dotyczy

b) zakończony:
rzeczowo (data):
finansowo (data)

Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz
pracowników zatrudnionych przez NGO, części
RZ kosztów prowadzenia działaności gospodarczej
przedsiębiorcy (art.15zzb, art.15zzc i art. 15zze,
art.15zze2 ustawy COVID-19). Jednorazowa
pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd
O ustawy COVID-19)

F

Uwagi/ Kontrole
projektu **

b) zakończony:
rzeczowo (data):
finansowo (data)

finansowo (data):

nie dotyczy

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
1. "Lepsza szkoła - lepsza przyszłość.
01.06.2018 31.05.2020
Podniesienie kompetencji i jakości
pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w
Raciborzu"

2.

„L’Euro: hier, aujourd’hui, demain”
(tłum: „Euro: wczoraj, dziś i jutro”)

30.09.2019 29.09.2022

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
- Narodowa
Agencja programu
ERASMUS+

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
- Narodowa
Agencja programu
ERASMUS+

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

€ 31 243

€ 31 243

139 603,09 zł

139 603,09 zł

Wkład własny * (zł)

0,00
0,00
0,00

€ 25 722
114 933,61 zł

€ 25 722
114 933,61 zł

0,00
0,00

Krótki opis

Stan realizacji ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

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

a) w trakcie: X
b) zakończony:
rzeczowo
(data):31.05.2020r.
finansowo (data):

Refundacja uznanych
kosztów
kwalifikowalnych.

Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży
roli ekonomicznej i społecznej Unii
Europejskiej oraz wpływu waluty euro na życie
RZ
Europejczyków. W trakcie programu zostaną
zorganizowane trzy międzynarodowe
spotkania młodzieży w Luksemburgu, we
Włoszech oraz w Polsce w których
każdorazowo weźmie udział 10 uczniów oraz 3
nauczycieli szkoły. Ze względu na sytuację
O epidemiczną termin wyjazdu do Luksemburga
planowany w 03/2020 został przesunięty.

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

Refundacja uznanych
kosztów
kwalifikowalnych. 2.
Podpisano aneks do
umowy, w którym
przedłużono okres
realizacji proejktu do
31 miesięcy
(wcześniej były to 24
miesiące).

F

F

finansowo (data):

Lp.
Nazwa projektu
3.

"Renfoncer le bien-être des élèves"
(tłum: „Wsparcie dla samopoczucia
młodzieży”)

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
1. Praktyki zagraniczne - wyrównanie
szans młodzieży na rynku pracy

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
01.09.2019 31.08.2021

15.09.2019r.14.09.2021r.

Wartość
projektu

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
- Narodowa
Agencja programu
ERASMUS+

€ 31 020
138 606,66 zł

środki unijne
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji Narodowa
Agencja Programu
ERASMUS+

€ 99 408,00
444 184,76 zł

Kwota
dofinansowania
przyznana
€ 31 020
138 606,66 zł

Wkład własny * (zł)
0,00
0,00
0,00

€ 99 408
444 184,76 zł

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Stan realizacji ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Projekt ma celu rozwój aktywności fizycznej a) w trakcie: X
oraz promowanie alternatywnych form
b) zakończony:
rekreacji wśród młodzieży. Zrealizowano
rzeczowo (data):
RZ wyjazd do Turcji. Ze względu na sytuację
epidemiczną termin wyjazdu do Francji
finansowo (data):
planowany w 03/2020 został przesunięty.
W trakcie programu zostaną zorganizowane
cztery międzynarodowe spotkania młodzieży
w Turcji, Francji, Rumunii oraz w Polsce w
których każdorazowo weźmie udział 9 uczniów
O
oraz 3 nauczycieli szkoły.

Refundacja uznanych
kosztów
kwalifikowalnych.

W przedsięwzięciu bierze udział 36 uczniów i 4
nauczycieli - kierunek technik ekonomista,
logistyk, technik spedytor, technik handlowiec
RZ
i technik organizacji reklamy. Uczniowie będą
odbywać praktyki zawodowe w Sewilli i odbyli
w Maladze (Hiszpania). Celem programu jest
podniesienie jakości kształcenia i rozwoju
O umiejętności zawodowych.

Nie była
przeprowadzona
kontrola

F

F

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

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
1. Praktyki zagraniczne najlepszym
od 01.07.2019 do Fundacja Rozwoju
30.06.2021
Systemu Edukacji
początkiem Twojej kariery
zawodowej
(FRSE)-Narodowa
Agencja programu
ERASMUS +,
działająca w
imieniu Komisji
Europejskiej

2.

Staże zagraniczne inwestycją w
przyszłość i sukces zawodowy
uczniów

od 01.07.2018 do
30.06.2020

Fundacja Systemu
Rozwoju Edukacji
(FRSE)-Narodowa
Agencja programu

Wartość
projektu

€ 101 944,00
455 516,37 zł

Kwota
dofinansowania
przyznana
€ 101 944,00
455 516,37 zł

Wkład własny * (zł)

0,00
0,00
0,00

€ 108 004,00
482 594,27

€ 108 004,00
482 594,27

0,00
0,00

Krótki opis

Stan realizacji ***

Powyższy projekt jest kierowany przede wszystkim
dla uczniów jednostki obejmujący wyjazdy na
RZ praktyki i staże zagraniczne do Irlandii (technicy
analitycy, architektury krajobrazu
i budownictwa) oraz na Majorkę (technicy
O
hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych).
Najważniejsze cele projektu dotyczą wymiany
doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia
zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej
i zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu
konkurencyjności na runku pracy, poznania
zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego a
ponadto doskonalenia znajomości języka
angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych
uczestników.

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

Projekt kierowany był do uczniów CKZiU nr 1
kształcących się w zawodach: technik
RZ budownictwa, technik architektury krajobrazu,
technik ekonomista, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz

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

F

F

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Brak kontroli.

finansowo (data):

Brak kontroli.

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania
ERASMUS +,
działająca w
imieniu Komisji
Europejskiej

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)
0,00

O

Krótki opis

Stan realizacji ***

gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz
finansowo (data):
byłych uczniów Centrum (obecnie ZSE)
kszształcących się w zawodach technik ekonomista
i technik logistyk. Głównym celem projektu było
zdobycie przez uczniów doświadczenia
zawodowego, a co za tym idzie podniesienie
jakości kształcenia zawodowego. Poza tym
uczniowie mieli niepowtarzalną szansę
na:podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
doskonalenie znajomości języka angielskiego,
wzrost kompetencji zawodowych i osobistych. W
trakcie mobilności uczniowie realizowali
obowiązkowe praktyki zgodnie z wybranym
kierunkiem kształcenia w zagranicznych
przedsiębiorstwach. Na miesięczne praktyki
zagraniczne wyjechało 38 uczniów w 2 grupach: I
wyjazd - do Granady w Hiszpanii, w maju 2019 r.
obejmował 20 uczniów kształcących się w
zawodach: technik budownictwa, technik
architektury krajobrazu, technik ekonomista. II
wyjazd - do Londynku, w październiku 2019 r.
obejmował 18 uczniów kształcących się w
zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik
logistyk.

Uwagi/ Kontrole
projektu **

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
Europejski
1. Podniesienie jakości i atrakcyjności 01.09.2017 Fundusz
kształcenia zawodowego w Powiecie 31.08.2020
Społeczny
Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"

2.

Rozwiń zawodowe skrzydła z
Erazmusem

01.10.2019r. 30.06.2021r.

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

Wartość
projektu

1784890,86

Kwota
dofinansowania
przyznana
1 695 646,32

Wkład własny * (zł)

56 034,54
33 210,00

€ 122 896,00
549 136,19 zł

549 136,19

0,00
0,00
0,00

Krótki opis

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
RZ
zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów
O 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

F

F
RZ
O

Organizacja praktyk zawodowych uczniów
Technikum - technik mechanik, informatyk,
elektryk, mechatronik

Stan realizacji ***

a) w trakcie - X
b) zakończony:
rzeczowo (data):
finansowo (data):

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

Uwagi/ Kontrole
projektu **

W dniach 6-7 marca
2018r. 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.

Brak

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
1. Kształcenie ustawiczne pracowników 09.04.202031.12.2020r.

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Wartość
projektu

4 980,00 zł

Kwota
dofinansowania
przyznana
3 984,00 zł

Wkład własny * (zł)

996,00
0,00
0,00

2.

As- Szkolna Akademia

02.01.201831.12.2020

w ramach RPO
WSL 2014-2020 ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego i
budżetu państwa

496 354,09 zł

446 718,68 zł

0,00
0,00
49 635,41 zł

Krótki opis

Stan realizacji ***

Dofinansowanie z KFS 80% kosztów szkoleń 4
nauczycieli ZSS w Raciborzu. 1osoba szkolenie
w zakresie PECS-alternatywnych metod
RZ
komunikacji, 2 osoby- terapia reki, 1 osobaO masaż Shantala.Szkolenia dotyczą
umiejętności ogólno-zawodowych, w tym
kompetencji miękkich.Przeszkoleni
nauczyciele nabedą kwalifikacje umożliwiające
pracę z dzieckiem zagrozonym
niepełnosprawnością w ramach Wiodącego
Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno
Opiekuńczego.

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

Przedmiotem projektu było wsparcie uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Celem
głównym projektu było zwiększenie efektywności
RZ kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych
min.140 uczniów (61dziewcząt/79 chłopców)
O
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, klas
Gimnazjum Specjalnego włączonych do Szkoły
Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu poprzez
udział w zajęciach obowiązkowych lub
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w okresie
od 02 I 2018r. do 31 XII 2019r. Obejmuje
kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych,
tworzenie w szkołach warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu,
indywidualizacje pracy i wsparcie ucznia
niepełnosprawnego w tym młodszego oraz
doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli. Wnioskodawcą projektu
jest Powiat Raciborski, realizatorem Zespół Szkół
Specjalnych w Raciborzu

a) w trakcie: X
b) zakończony:
rzeczowo
(data):31.12.2019r.
finansowo (data):

F

F

finansowo (data):

Uwagi/ Kontrole
projektu **

kontrola postępowania
dotycząca dostawy
pomocy
dydaktycznych.IZ RPO
WSL stwierdziła
nieprawidłowość w
realizacji umowy na
dostawę pomocy
dydaktycznych.W
związku z powyższym
stwierdzono
koniecznośc
pomniejszenia w
wysokości 25% wartości
przedmiotowej części
zamówienia.

kontrola
postępowania
dotycząca dostawy
pomocy
dydaktycznych.IZ RPO
WSL stwierdziła
nieprawidłowość w
realizacji umowy na
dostawę pomocy
dydaktycznych.W
związku z powyższym
stwierdzono
koniecznośc
pomniejszenia w
wysokości 25%
wartości
przedmiotowej części
zamówień.

Lp.
Nazwa projektu

Źródło
Okres realizacji
(od kiedy do kiedy) dofinansowania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania
przyznana

Wkład własny * (zł)

Krótki opis

Kwota Euro wg kursu NPB zdnia 20.07.2020r. - 4,4683zł
* Projekty zrealizowane to projekty zakończone rzeczowo oraz rozliczone finansowo, po wypłacie ostatniej transzy dofinansowania lub zaakceptowanie wniosku o płatność końcową przez instytucję dofinansowującą
** Informacja dot. wkładu własnego (proszę zaznaczyć "X" we właściwym polu oraz wpisać kwotę), po wypłacie ostatniej transzy dofinansowania lub po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową przez instytucję dofinansowującą

*** Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe)

Stan realizacji ***

Uwagi/ Kontrole
projektu **

